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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  توغو

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

(المرحلة د الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة الموا
  األولى)

، (رئيسية)برنامج األمم المتحدة للبيئة  
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  (اليونيدو)

  2020بحلول عام  %35  الثاني والستين

  
  تنفاد األوزون)(طن من قدرات اس15.4   2016السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى)7) أحدث بيانات المادةثانيا(

  
  2016 : السنة  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

األيروصوال  كيميائي
  ت

مكافحة   الرغاوي
  الحريق

المذيبا  التبريد
  ت

عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 15.4    15.4      22-وفلوروكربونالھيدروكلور

  
  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

  20.0  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  20.0  :2010- 2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  13.0  :المتبقي 7.0  موافق عليه بالفعل:

  
  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع  2020 2019 2018  2017

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات   برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 استنفاذ األوزون)

0.69 0.44 0 0.7 1.83 

 186,450 71,190 0 45,200 70,060 التمويل (دوالر أمريكي)

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 لصناعية (اليونيدو)ا

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون)

1.67 0 0 0 1.67 

 161,250 0 0 0 161,250 التمويل (دوالر أمريكي)

  
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011 2010  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متوفر 13.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 غير متوفر غير متوفر غير متوفر ول مونتريالحدود االستھالك في بروتوك

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

 غير متوفر 13.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

التمويل 
المتفق 
 عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  للبيئة 

 280,000 63,000 0 40,000 0 62,000 0 0 45,000 0 0 70,000  تكاليف المشروع

 36,400 8,190 0 5,200 0 8,060 0 0 5,850 0 0 9,100  تكاليف الدعم

منظمة األمم 
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
 (اليونيدو)

 350,000 0 0 0 0 150,000 0 0 0 0 0 200,000  تكاليف المشروع

 26,250 0 0 0 0 11,250 0 0 0 0 0 15,000  تكاليف الدعم

األموال الموافق عليھا من 
قبل اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

 315,000 0 0 0 0 0 0 0 45,000 0 0 270,000  المشروعتكاليف 

 29,950 0 0 0 0 0 0 0 5,850 0 0 24,100  الدعمتكاليف 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

االجتماع (دوالر 
  أمريكي)

  

 212,000    *212,000         المشروعتكاليف 

 19,310    *19,310         الدعمتكاليف 

  2016كان من المفترض تقديم الشريحة الثالثة في عام * 

 افقة شموليةمو  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

ةاألمم المتحدة  برنامج، قّدم توغوبالنيابة عن حكومة   -1 م المتحدة ا( للبيئ ةألم ذة )للبيئ ة منف ى رئيسية كوكال ، إل
اع  عاالجتم ل التاس اً لتموي بعين طلب ريحة  والس ةالش ن الثالث ى م ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

د  دوالر أمريكي، 62,000يتألف من  دوالر أمريكي، 231,310 بمبلغ إجمالي قدره، الھيدروكلوروفلوروكربونية زائ
ة  ة البالغ دعم للوكال م المتحدة لدوالر أمريكي  8,060تكاليف ال ةألم اليف أمريكي، دوالر  150,000، وللبيئ د تك زائ

ة ة البالغ دعم للوكال ي  11,250 ال ة الصدوالر أمريك دة للتنمي م المتح ة األم دو)لمنظم ب . 1ناعية (اليوني يتضمن الطل
  .2019 إلى 2017للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة  الثانيةالمقّدم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  األوزون دات استنفاطن من قدر 15.4استھالك  عن توغوأبلغت حكومة   -2
ال  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد خط أساس استھالك  دون، وھو استھالك 2016في عام  ـ لالمتث ة  23ب في المائ
لجدول ويبين ا في المائة. 14بـ  2016الحّد األقصى لالستھالك المسموح به في االتفاقية مع اللجنة التنفيذية لعام  ودون

  . 2012-2016للفترة   الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك  1

  )2016-2012للفترة  7(بيانات المادة  توغوالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول 
  خط األساس  2016  2015 2014 20122013  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 362.60 280.00 302.00 325.00 345.00 360.00 طن متري
 20.00 15.40 16.61 17.88 18.98 19.80  طن من قدرات استنفاد األوزون

تھالك   -3 ي اس اض ف زى االنخف دروكلوروفلوروكربونويُع اض  22-الھي ة وانخف ات الخدم ين ممارس ى تحس إل
دروكلوروفلوروكربون ام  22-واردات المعّدات القائمة على الھي ذ ع ل،  .2012من دات  ديشھوفي المقاب تيراد المع اس

  زيادة. R-410Aالقائمة علی 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن الستھعن البيانات القطاعية ال توغوأبلغت حكومة   -4
   .7ھا بمقتضى المادة ، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عن2016تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  اإلطار القانوني

ام   -5 ذ ع د الحصص من تم تحدي إّن نظام تراخيص وحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يعمل بفعالية وي
د 2013 و. وق ة توغ دت حكوم ة دون اعتم ة التنظيمي دول  ةاإلقليمي الالئح ة االقتصادية ل اللجماع أن  غرب أفريقي بش

واد الھيدروكلوروفلورو ك، الم ى ذل ة. باإلضافة إل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل ّدات القائم ة والمع كربوني
  تنظر الحكومة في تنفيذ حظر على واردات المعّدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  قطاع خدمة التبريد

ة  نُّفذت  -6 ة من خطة إدارة إزال ة: تلقى األنشطة التالية خالل الشريحة الثاني واد الھيدروکلوروفلوروکربوني الم
دريبً  موظفين من موظفيمن مفتشي البيئة وخمسة  مفتشين من موظفي الجمارك، وعشرة موظفًا 25 ا وزارة التجارة ت

ة، واد الھيدروکلوروفلوروکربوني ة الم د ومراقب ی تحدي واد  عل دة للم يش جدي ات تفت ة، تقني ورة خاص وبص
ة وا راخيص الھيدروكلوروفلوروكربوني ام الت د نظ ة ورص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل ّدات القائم لمع

دريبوالحصص. و ا من 165 تم ت ع التسرب  فنيً ك من ا في ذل دة، بم د الجي ة التبري ی ممارسات خدم د عل ي التبري فني
د  دات التبري ب مع ة وترکي ة لخدم ات اآلمن ی الممارس ة، وعل وفير الطاق ات ت فوممارس واء  وتكيي ى الھ ة عل القائم

دروكربون دات  .290-الھي الث وح وفير ث م ت ا ت فکم واء  لتكيي دروكربونالھ ى الھي ة عل دريب  قائم د الت ی معھ إل
                                                 

في  Ministère de L’Environnement et des Ressources Forestièresمن وزير البيئة والغابات  2017أيّار/مايو  10وفقاً للخطاب تاريخ  1
  توغو إلى األمانة.
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ی ا تكييفوحدات والتشغيل والصيانة اآلمنة ل ترکيبالألغراض التدليل، وتم عقد دورة تدريبية حول  ة عل واء القائم لھ
ذه الوحدات  الھيدروکربون ام التدليليباستخدام ھ ا أُجريت في ع تفيدين  استقصائيةدراسة  2016ة؛ كم ار المس الختي

دروكلور ى الھي ة عل ة القائم ل المرافق التجاري ة لتحوي ى22-وفلوروكربونالمحتملين من برنامج الحوافز المالي  ، وعل
ى  اردة، إل رف الب ي الغ تخدمة ف د المس دات التبري ح مع دائلالاألرج ة ب المي ا ذان إمكاني رار الع  إنّ . ةلمنخفضاالحت

ىبعد، ولكنھ ليست متوفرةتشغيل برنامج الحوافز  حول تفاصيلال تفيدين. ا ستعتمد عل ار المس ل  اختي يالھدف ويتمث  ف
ع كوك وض ة اجتماعيً ص دابير مقبول وافزا وت بة ح واد ل مناس ة للم ة التدريجي ی اإلزال جيع عل لتش

ة البيئة مستوردي ا وزارةوستشجع  الھيدروکلوروفلوروکربونية. واد الھيدروکلوروفلوروکربوني ى التسريع في لم عل
  .غازات التبريد البديلة ھذهإلی غازات التبريد البديلة عن طريق استيراد  التحول عملية

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ت  -7 ة  قام دة األوزون الوطني دوح ذ  برص طةاألتنفي ب نش واد  بموج ة الم ة إدارة إزال خط
  .بدعم من مستشارينالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  مستوى صرف األموال

ـ 2017أيار/مايو كما في   -9 غ ال ه  315,000، من أصل مبل ى اآلن،دوالر أمريكي الموافق علي م صرف  حت ت
ى  175,649و  للبيئةألمم المتحدة دوالر أمريكي ل 115,000دوالر أمريكي ( 290,649 دو) عل دوالر أمريكي لليوني

  خالل تنفيذ الشريحة الثالثة.دوالر أمريكي  24,351غ وسيتم صرف الرصيد البال .2النحو المبيّن في الجدول 

واد الھيدرو: 2الجدول  ة الم ة من خطة إدارة إزال ة األول ة في التقرير المالي عن المرحل  توغوكلوروفلوروكربوني
  )أمريكي (دوالر

  المجموع   الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه  موافق عليه فهتم صر موافق عليه

 115,000 115,000 45,000 45,000 70,000 70,000  األمم المتحدة للبيئة 
 175,649 200,000 0 0 175,649 200,000  (اليونيدو)
 290,649 315,000 45,000 45,000 245,649 270,000 المجموع

 92.3 100.0 91.0  معدل الصرف (%)

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2019 وإلى  2017 بيناألنشطة التالية في الفترة سيتم تنفيذ   -9

د  150تدريب مواصلة  ) أ( ك استرداد غازات التبري ا في ذل دة، بم د الجي ة التبري ى ممارسات خدم فني تبريد عل
يرھا ومنازلتھا اآلمنة، وتحسين كتيّبات التدريب، بما في ذلك تلك المتعلقة بأفضل الھيدروكربونية وإعادة تدو

م  ا (األم نخفض وإدارتھ المي الم رار الع ة االحت د ذات إمكاني ازات التبري ي إدارة غ ات ف ات والتقني الممارس
 دوالر أمريكي)؛  25,000المتحدة للبيئة) (

دريب   ) ب( وظفي إن 80ت ارك وم وظفي الجم ن م اً م واد موظف د الم ى تحدي انون عل اذ الق ف
ى   ا، وعل ط منھ ة أو الخالئ الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية والمواد الھيدروكربوني
ة)  نظام التراخيص والحصص لمراقبة التجارة غير المشروعة بالمواد المستنفدة لألوزون (األمم المتحدة للبيئ

 ؛دوالر أمريكي)  25,000(

د من دفع ح ) ج( ل نظم التبري دروكلوروفلوروكربونوافز إلى مرفقين أو ثالثة مرافق تجارية لتحوي ى  22-الھي إل
شراء معدات إضافية للتبريد وتكييف و )؛أمريكيدوالر  90,000( منخفض عالمياحترار  ذات إمكانيةبديل 

أجھزة الكشف عن التسرب االسترداد و وأسطوانات التالزات التبريد وآالھواء، بما في ذلك أجھزة تحليل غ
اة ووضع خطوط  )؛أمريكيدوالر  30,000وغيرھا من األدوات ( الفراغيةمضخات الو ة، مع مراع توجيھي

ك الحد األقصی 290-لمعدات القائمة علی الھيدروکربونالخبرة الدولية، لتركيب وخدمة ا ا في ذل ةل، بم  كمي
رفغ احة الغ دود مس د، وح دازات التبري ات المح دات ، والمتطلب فدة لمع ل  تكيي ي تعم واء الت ى الھ عل

شراء تجاري في توغو مع مملوك للحكومة أو مبنى مبنى  الھواء في تكييفواستبدال أجھزة  الھيدروکربون
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ى  40 حوالى دروكربونوحدة  50إل ى الھي ة عل واء قائم وردين استخدمومن  290-تكييف ھ ابقً ھم ا في ا س
 ؛  )أمريكي دوالر 30,000) (اليونيدوالصين والھند (

ة)تنفيذ تقييم رصد و  )ھ( دوالر  12,000( خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (األمم المتحدة للبيئ
  أمريكي).

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

ام   -10 ة في ع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني كان من المتوقّع تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة الم
ين الموظفين الجدد في 2016 م تعي د ت ة وق ة األوزون الوطني ى مستوى لجن رات عل . غير أّن التقديم تأّخر بسبب تغيي

الحكومة، بمساعدة الوكالة المنفّذة، من مواصلة تنفيذ أنشطة  . وعلى الرغم من ھذا التأخير، تمّكنت2016نيسان/ابريل 
  دون المستويات المسموح بھا.  22-أسفرت عن تخفيضات في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  اإلطار القانوني 
ة   -11 وا توغوأصدرت حكوم واردات من الم ل حصص ال امبالفع ة لع م  2017 د الھيدروكلوروفلوروكربوني وت

دھا ع دتحدي اً ط 15.2 ن درات ان ن ق تنفاد األوزونم ب س ه بموج موح ب تھالك المس توى االس دار دون مس و مق ، وھ
  طن من قدرات استنفاد األوزون.  2.8بروتوكول مونتريال بـ 

  قطاع خدمة التبريد

ة لف  -12 رامج تدريبي ة تتضمن ب ي بعد أن الحظت اللجنة أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربوني ني
ات) وأنالھيدروكربونالتبريد في استخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال ( د إجراء عملي تم في البل ديل تحديثي ه ي  تع

دات  استفسرت، 22-الھواء القائمة علی الھيدروکلوروفلوروکربون وتكييفلمعدات التبريد  ا إذا کانت المع األمانة عم
ات ادة تھيئتھ د ال تم إع ى غازات التبري ة لالشتعال أو السامة وإل المقررات ذات عقابل م ب ى عل ة عل ا إذا كانت الحكوم م

أن  ة بش ة التنفيذي لة للجن ات الص ة.عملي ادة التھيئ ّد و 2إع دة ت أك م المتح ة األم ةأن للبيئ ك  الحكوم ام بتل م ت ى عل عل
ه ّد أن رارات، وأك م  الق ادة تتل دروکربونتم إع ی الھي دات إل ة أي مع ة إدارة إ ھيئ من خط واد ض ة الم زال

ى تال  ااألمم المتحدة للبيئة أنھ تأشارعلى ذلك،  وعالوةً  الھيدروکلوروفلوروکربونية. ديل تحديثي شجع عل إجراء تع
د بعض ال إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة وممارسات الخدمة المرتبطة بھا. للتحول د حدد البل دات وق مع

ة لغازات ا اآلمنة، وبالتالي اعتبرت ذات صلة لتعزيز المناولة لةالعام القائمة علی الھيدروکربون لتبريد الھيدروکربوني
ر مرتبط األمم المتحدةإن  عمل التدريب علی التبريد. خالل ورش ة غي دريب و ةللبيئ ديل التحديثيأنشطة بت ي  التع الت

ی مسؤوليتھا الخاصة، وال و) عل وال من خطة إدارة  تقوم بھا رابطة فنيي التبريد في توغو (أفريت تم استخدام أي أم ي
ع وت إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية لھذا الغرض. ة لرف ة مع وحدة األوزون الوطني م المتحدة للبيئ عمل األم

لمعدات بغازات التبريد القابلة لالشتعال غير المصممة لھذا بإجراء تعديل لتحديثي لمستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة 
  .الغرض

ار  -13 عارھا، أش ة وأس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني دائل الم وافر ب ول ت ة ح ؤال األمان ى س م ت ورًدا عل األم
غ  R-410Aو  R-407Cو  R-404Aالمتحدة للبيئة إلى أن متّوسط سعر  غ؛ ومتّوسط سعر  14يبل دوالر أمريكي/ك

R-134a  دوالر أمريكي/كغ ومتّوسط سعر  10يبلغR-600a  أمريكي/كغ. دوالر 6.5يبلغ  

  خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ل،   -14 دھم بالفع م تحدي ذي ت تفيدين ال ل للمس ي المفّص يم الفن دو أن التقي اد اليوني وافز، أف امج الح ق ببرن ا يتعل فيم
دّ  تبدال، تُع ة االس ار تقني تم اختي م ي ه ل ن أنّ رغم م ى ال اري. وعل ون  ج يد الكرب اني أكس ى ث ة عل ات القائم التقني
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اردة. والھيدروكربون من بين التقنيات األكثر شھرةً بالنظر إلى أّن معظم المستفيدين المحتملين  ھم تطبيقات للغرف الب
  وسيتم اختيار التقنية ذات إمكانية احترار عالمي منخفض ما أن يتم تحديد المستفيدين النھائيين. 

د وفيما يتعل  -15 د ومعھ ة التبري ق باستدامة البرنامج التدريبي للفنيين، سوف تسھم التعاونات والشراكات مع جمعي
دة  د الجي أن ممارسات التبري وعيتھم بش تتم ت ذين س ين ال ر للفني دد الكبي ين، والع ة للفني رامج التدريبي ذ الب دريب لتنفي الت

  ة، في استدامة البرنامج التدريبي.بواسطة أنشطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

 الخالصة

ة أ الحظت  -16 واد الھيدروكن األمان تھالك الم ة اس ام لوروفلوروكربوني تھالك  2016لع و دون خطّ أساس اس ھ
ه 23لالمتثال بـ  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  ةفي  لالستھالك في المائة ودون الحّد األقصى المسموح ب  االتفاقي

وارداتنظام وأّن  في المائة 14بـ  2016لتنفيذية لعام اللجنة امع  رخيص وحصص ال ق ت د  المطب موجود وأّن في البل
رغم ھي دون المستوى المسموح به لالستھالك بموجب بروتوكول مونتريال 2017الحصص الصادرة لعام  . وعلى ال

ة من التأخير في تقديم الطلب للمرحلة الثالثة، ّدم، مع  فإن تنفيذ خطة إدارة إزال ة يتق واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
دريب اإلضافي د و الت ي التبري انون لفني اذ الق وظفي إنف ارك وم وظفي الجم علم ى ال وتوزي ّدات عل دريب مع ز الت مرك
ة ال . ألغراض التدليل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم أن خطة إدارة إزال ذة ب ة المنف وقد تم استالم تأكيد من الوكال

د دروكلوروفلوروكربونت ى الھي ة عل دات القائم ديثي للمع ديل تح ات تع راء عملي ة  22-عم إج دائل القابل ا للب لتحويلھ
ا بموجب  92.3لالشتعال. ويبلغ مستوى الصرف  ك المخطط لھ ى اآلن وتل ذة حت ة، وستؤدي األنشطة المنف في المائ

تدامت ة وضمان اس ا ستستمر في المساعدة الشريحة الثالثة إلى مواصلة تعزيز قطاع الخدم ل، كم ى المدى الطوي ه عل
  على تمكين البلد من الوفاء بموجبات االمتثال الخاصة به بموجب البروتوكول.

  التوصية

علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة  اللجنة التنفيذيةتأخذ بأن توصي أمانة الصندوق   -17
ة  ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول واد الھيدروكلوروفلوروكربوني والم ى لتوغ مولية عل ة الش ا بالموافق ؛ وتوصي أيًض

ي  ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ريحة الثالث والش رة ، توغ ريحة للفت ذ الش ة تنفي وخط
 المقابلة لھا بمستويات التمويل المبيّنة في الجدول أدناه. 2019-2017
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