
 
 

 لتنفيذ بروتوكول مونتلایرإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

 
 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/44 

24 April 2020 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج 
المتحدة األمم   
 للبيئة 

 
 

  
  راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو مساخالاالجتمــــــاع 

  2020أيار /مايو  29إلى  25  من  ،مونتريال
 *2020 تموز /يولية  22إلى  19 مؤجل: من

 

 وبرينسيبي  تومي مقترح مشروع  : سان
  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى،   اليونيب 
  الشريحة الخامسة)

  

 
 

  

 

 

 

 

 

) 19-فيروس كورونا (كوفيدبسبب *    
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  وبرينسيبي تومي سان
  

  تدبير الرقابة   االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه   الوكالة  ) عنوان المشروع 1(

خطة إدارة إزالة المواد  
  الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) 

  2020% بحلول عام  35  الثالث والستين  اليونيب

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  0.07  2018السنة:   (المرفق جيم، المجموعة األولى)  7المادة  ) أحدث بيانات 2(

  

  2019 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)3(

االستخدامات    عامل تصنيع  المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي   األيروصوالت   كيميائي
  المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
  القطاعي 

    الخدمة التصنيع   

    22الهيدروكلوروفلوروكربون  
 

0.07    0.07 
  

  ) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

  0.15 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:   2.2  : 2010- 2009خط األساس لفترة  

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 

  0.1 المتبقي:  0.05  موافق عليه بالفعل: 

 

  

 المجموع  2020  ) خطة األعمال 5(

 0.01 0.01  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)   اليونيب

 080 18 080 18 التمويل (دوالر أمريكي)

  

  
  

  

  موافقة شمولية  توصيات األمانة: 

  المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع* ) 6(

حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال  
  (تقديرية)

غير   غير متوفر 
  متوفر

 غير متوفر  1.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن  
 من قدرات استنفاذ األوزون) 

غير   متوفر غير 
  متوفر

 غير متوفر  0.10 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15

التمويل المتفق  
عليه (دوالر  

 أمريكي)

تكاليف   اليونيب
  المشروع 

44 000 0 35 000 0 0 35 000 0 30 000 00 16 000 160 000 

تكاليف 
 الدعم 

5 720 0 4 550 0 0 4 550 0 3 900 0 2 080 20 800 

األموال الموافق عليها من قبل  
اللجنة التنفيذية (دوالر  

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع 

44 000 0 35 000 0 0 35 000 0 30 000 0 0 144 000 

تكاليف 
  الدعم 

5 720 0 4 550 0 0 4 550 0 3 900 0 0 18 720 

إجمالي األموال المطلوب  
الموافقة عليها خالل هذا  

  أمريكي)االجتماع (دوالر 

تكاليف 
  المشروع 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 16 000 

تكاليف 
  الدعم 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 080 2 080 
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  وصف المشروع

ً لتمويل الشريحة وبرينسيبي تومي سانبالنيابة عن حكومة   -1 الخامسة ، قدّم اليونيب كوكالة منفذة معينة، طلبا
دوالر  16 000ة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره يوالنهائ

. يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ 1دوالر أمريكي 2 080أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 
وخطة تنفيذ  2019إلى  2015ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة الشريحة الرابعة وتقرير التحقق من استهال

  . 2021إلى  2020الشريحة للفترة 

 التقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المواد طن من قدرات استنفاد األوزون  0.07استهالك  عن وبرينسيبي تومي سانأبلغت حكومة   -2
في  96.8وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال بـ  وفقاً لتقرير التحقق، 2019ي عام الهيدروكلوروفلوروكربونية ف

. في المائة 50المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية، ودون هدف استهالك المواد المائة
 .2019-2015للفترة   روفلوروكربونيةالهيدروكلواستهالك المواد  1ويبين الجدول 

  

-2015للفترة  7(بيانات المادة  وبرينسيبي تومي سانالهيدروكلوروفلوروكربونية في : اســتهالك المواد 1الجدول 
2019(  

 خط األساس   * 2019  2018 2017 2016 2015  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 38.95 1.26 1.30 1.40 1.50 1.62    طن متري 

 2.2 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09  قدرات استنفاد األوزونطن من 
  *البيانات من تقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

ً  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالكيظهر   -3 ا ً  اتجاـه ا ازلـي ـــطة  تنفيذ بسبب 2013 عام  منذ تـن  خطةأنشــ
،  الهيدروكلوروفلوروكربونية  الموادمن ضمنها لوائح وضوابط استيراد  و  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة 

ب على ا درـي دة في قطـاع الخـدمـ والـت ــات الجـي ــأن تنفيـذ ةلممـارســـ   الموادخطـة إدارة إزالـة ، وبرامج التوعيـة بشـــ
  الموادـخالـية من الـبداـئل ال، وإدـخال ونيةالهيدروكلوروفلوروكرب الموادوالـبداـئل الـخالـية من  الهيدروكلوروفلوروكربونية
ــتخداماتفي   الهيدروكلوروفلوروكربونية ــي علىتكييف الهواء والتبريد التجاري اس ــكل رئيس غازات  ، التي تعتمد بش

  الهيدروفلوروكربون.القائمة على تبريد ال

    القطري البرنامج تنفيذ تقرير عن 

ة ال عن وبرينسيبي تومي سان حكومة أبلغت  -4 اـنات القـطاعـي ــتهالبـي ة  الســ ك المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـي
ام  امج القطري لـع ذ البرـن ا بموـجب تقرير  ، 2019بموـجب التقرير عن تنفـي ات المبلغ عنـه اـن ة مع البـي ـــق اـنت متســ د ـك وـق

  التحقق وقد تم إرسالها إلى أمانة األوزون.

  تقرير التحقق

ذ   -5 د تقرير التحقق أن الحكومــة تنفــّ ً لأكــّ ً موثوقــا ــصاترنظــامــا ــادرات المواد   خيص وحصــ واردات وصـــ
ادة  ــى الـم ه بمقتضــ ة المبلّغ عـن ــتهالك المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـي ة؛ وأن اســ من  7الهـيدروكلوروفلوروكربونـي

 أعاله)؛ وأنها امتثلت لكل 1كان صحيحاً (على النحو المبيّن في الجدول  2019إلى  2015بروتوكول مونتريال للفترة 
المـسموح  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ـستهالكالحد األقـصى المن جدول التخفيـضات في بروتوكول مونتريال و

ه  ــتمر لـقدرة موظفي ـب التعزيز المســ ة أمور أخرى ـب ــي تقرير التحقق في جمـل ة. ويوصــ ذـي ة التنفـي ا مع اللجـن اقـه في اتـف
المواد المسـتنفدة لألوزون واسـتخدام أجهزة التعّرف على  الجمارك من خالل التدريب على تنفيذ اللوائح بشـأن واردات

غازات التبريد. وقد أّكد اليونيب أن تدريب موظفي الجمارك ســيســتمر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  
  الهيدروكلوروفلوروكربونية.

   
 

  .األمانة إلى وبرنسيبي سان تومي في والبيئة الطبيعية والموارد ألساسيةا البنيةمن وزارة  2020شباط/فبراير  21وفقاً للخطاب تاريخ  1
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  من تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحليتقرير ال

  اإلطار القانوني

ــوم   -6   المواد ذلك في بما لألوزون المستنفدة  المواد واستخدام  وتسويق رقابة لتيسير اعتمـدت الحكومـة المرســ
ــات يشمل وهو، 2007 عام  في الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛  االستيراد حصص وتحديد االستيراد تصاريح منح آلي

ويتطلب أن توفّر مديرية الحمارك بشكل دوري البيانات إلى المعهد الوطني لالحصائيات بشأن كميات المواد المستنفدة  
لألوزون وعدد المعدات القائمة على المواد المسـتنفدة لألوزون التي يتم اسـتيرادها، وبشـأن المواد المسـتنفدة لألوزون 

  ي تمت مصادرتها؛ ويحدد الخطوات المطلوبة الستيراد المواد المستنفدة لألوزون بموجب نظام التراخيص.  الت

  قطاع خدمة التبريد

 ما يلي: تنفيذها تم  التي الرئيسية األنشطةتشمل   - 7

المواد تحسين مراقبة وتحديد تم تدريب خمسة وعشرين موظفاً من موظفي اإلنفاذ على   (أ)
والتنقيحات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالمعدات القائمة على  الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المقرر تدريب و؛ )HSوترميزها (األساسية السلع  لتوصيفالمنسقة  النظم  إلجراءاتاألخيرة 
-بكوفيد بسبب القيود المتعلقة 2020في وقت الحق من عام  فاً إضافياً من موظفي اإلنفاذموظ 25
  ؛ و 19

وإعادة التدوير والمناولة   واالستردادلتبريد على ممارسات الخدمة الجيدة  من فنيي ا  فنيا  30تدريب  تم    (ب)
في جمعية  رة ن غير المهتم تسجيل جميع الفنييو؛ الهيدروكربون القائمة على التبريد لغازاتاآلمنة 

ومن المقرر تنظيم من هؤالء الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة.    100التبريد وتم تدريب حوالي  
بسبب  2020تبريد في وقت الحق من عام الي فنياً إضافياً من فني 30ـ ورشة عمل تدريبية أخرى ل

  .19-المتعلقة بكوفيدالقيود 

  المشاريعتنفيذ ورصد   وحدة 

  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة  خطة أنشطة جميع تنفيذ فـعالـية الوطنية األوزون وحدة  راقبت  -8
  المشاريع تنفيذ ورصدوحدة ن من  من استشاريي، بدعم من  الخطة تنفيذ بشأن التقارير وإعداد الصلة ذات البيانات  وجمع

د وخبير جمركي).  ات وحـدة  وبلغـت(خبير تبرـي ــدنفـق ذ ورصـــ ــاريع تنفـي دوالر أمريكي  20 000حتى اآلن  المشـــ
تنفيذ  دوالر أمريكي للـسفر ؛ وهذا أقل من التمويل المخـصص لوحدة  14 000لمـصروفات الموظفين واالـستـشاريين و 

  .المشاريع ورصد

 مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن، تم صرف   144 000ن أصل مبلغ الـ ، م2020كما في شباط/فبراير    -9
ــيد البالغ 2دوالر أمريكي على النحو المبين في الجدول  128 000 ــرف الرصـ ــيتم صـ دوالر أمريكي  16 000. وسـ

  .2020بحلول كانون األول/ديسمبر 

ــانخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية : التقرير المالي عن المرحلة األولى من 2الجدول    تومي لسـ
  (دوالر أمريكي) وبرينسيبي

 معدل الصرف (%) األموال التي تم صرفها األموال الموافق عليها  شريحة التمويل
44  األولى 000   44 000 100 
35  الثانية 000   35 000 100 
35  الثالثة 000   35 000 100 

30  الرابعة 000   14 000 46.7 
144  المدموع 000   128 000 88.9 
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 خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2021وديسمبر/كانون األول  2020تموز /األنشطة التالية في الفترة بين يوليه سيتم تنفيذ  -10

  االسترداد وتقنيات الجيدة  الخدمة فنـيا من فنيي التبرـيد على ممارسات 50ورش عـمل ـتدريبـية لـما ال يـقل عن   )أ(
  و ؛دوالر أمريكي)  10 000الهيدروكربون ( القائمة على التبريد لغازات اآلمنة والمناولة التدوير وإعادة 

 
  إزالة إدارة  خطة تنفيذ رصدجمع البيـانـات و على الوطنية األوزون وحدة  لمساعدة  اثنين تعيين مستشارين   )ب(

 ).دوالر أمريكي 6 000الهيدروكلوروفلوروكربونية ( المواد
 

 
 تعليقات وتوصية األمانة

 

  التعليقات

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  

  اإلطار القانوني

بالفعل حـصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   وبرينسيبي  تومي سانأـصدرت حكومة    -11
موح به في  0.07 والمحددة عند 2020 تهالك األقصـى المـس تنفاد األوزون، وهي أقل من هدف االـس طن من قدرات اـس

  .االتفاق مع اللجنة التنفيذية

  قطاع خدمة التبريد

، بمن فيهم الفنيين  دد الفنيين المدربين إلى أقصــــى حدلزيادة عأبلغ اليونيب أن الحكومة تتخذ جميع الخطوات   -12
ــيح، أـكد وغير المهرة.  لمـعدات التبرـيد وتكييف   تـعدـيل تـحديثيأـنه لم يتم اإلبالغ عن أي  اليونـيببـناء على طـلب توضــ

تعال بغازات التبريدالهواء  أن 73/34و  72/17على علم تام بالمقررين  ، وأن الحكومةالقابلة لالـش التعديل   عمليات بـش
  .التحديثي

 2تنفيذ السياسة الجنسانية

ــانية. أبلغ اليونيب أن كل من البرنامج والحكومة ملتزمان   -13 ــة الجنس ــياس  الحكومة وتقوم التزاماً كامالً بتنفيذ الس
ــجيع ــاركة  بتش ــاءالمماِ مش ــات من النس ــال. غيرها من في برامج التدريب من خالل التوعية و رس حتى وقنوات االتص

اك أربع مـمارِ  تم ـتدريبهن. وتخطط الحكوـمة أيضــــا لتوفير   التبرـيد وتكييف الهواء مـعدات ـخدـمةســــات في اآلن، هـن
باإلـضافة إلى  . معدات التبريد وتكييف الهواءمجموعات خدمة لجميع النـساء الالتي يـشاركن في التدريب المهني لخدمة 

ـ  موظفات، بما في ذلك موظفة إنفاذ 31، تم تدريب ذلك برامج التدريب  ، في إطار وشـــرطياتبيئة  اتجمارك ومفتـشـ
  اإلنفاذ.التدريب على و الجمركي

 استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

االستخدام اآلمن لغازات التبريد تتخذ الحكومة خطوات لزيادة عدد الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة و  -14
التدريب   استدامةمركز االمتياز الذي تم بناؤه بدعم من وكالة التعاون البرازيلية. ولضمان  البديلة إلى أقصة حد، باستخدام  

، ساعد وسيتم تدريبهم. باإلضافة إلى ذلكعلى المدى الطويل، تم تسجيل جميع الفنيين غير المهرة في جمعية التبريد 
واردات  مراقبةعلى  البلد، الل أنشطة التدريب وبناء القدراتمن خ واإلنفاذالجمارك  موظفيالتعزيز المستمر لقدرات 

إزالة كل هذه الجهود المذكورة أعاله استدامة  وسوف تضمن  بشكل فعال.    رصدهاو  الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  في البلد. الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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 الخالصة

لواردات وصـــادرات   الخاص بها حصـــصالتراخيص والنظام بتنفيذ  وبرينسيبي  تومي سان  تقوم حكومة       -15
ــته ؛ وبلغالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طن من  0.07، 2019عام في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد الك اس

تنفاد األوزون، في المائة وأقل من األهداف المحددة في اتفاق   96.8خط األسـاس لالمتثال بــــــ أقل من    وهو قدرات اـس
ــ  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة  وقد تم تنفيذ األنشـطة المخطط لها في  في المائة، على التوالي. 50بــــ

أخيرات   اذ على الرغم من بعض الـت ــريـحة الرابـعة وحقـقت األـهداف المـحددة لـتدرـيب الفنيين وموظفي اإلنـف إـطار الشــ
د ـــبب كوفـي   األنشطة وم وستق. اآلن حتى عليها الموافق المبالغ من تقريبا المائة في 90 الصرف مستوى. وبلغ 19-بســ

  للمرحلة المدى طويلة االستدامة وستضمن التبريد خدمة  قطاع تعزيزمواصلة ب الخامسة الشريحة  في إطار  لها المخطط
ة األولى الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة  خطة من األولى د المرحـل ــوف يكـمل البـل   إدارة خطة من. وســ

  إدارة خطة منوفـقاً التـفاقه مع اللجـنة التنفـيذية وينوي تـقديم مرحلـته الـثانـية من  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة
  .2021في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة

 التوصية

دوق   -16 ـــن ة الصــ اـن ــي أـم  من ةالرابعـ  الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير علما التنفيذية اللجنة تأخذ بأن توصــ
  أيضا توصي كما ؛وبرينسيبي تومي لسان الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة  خطة من األولى المرحلة
  تنفيذ وخطة ،ينسيبيوبر  تومي لسان الخطة  من األولى المرحلة من الخامسة والنهائية الشريحة على الشمولية بالموافقة
 :  أدناه  الجدول التمويل المبين في مستوى على المقابلة لها، 2021-2020للفترة  الشريحة

  

  تمويل المشروع   عنوان المشروع  
  (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
  (دوالر أمريكي)

  الوكالة المنفذة

  المواد إزالة خطة إدارة  (أ)
  المرحلة( الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الخامسة) الشريحة ،األولى

000 16  080 2  اليونيب 
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