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 سان تومي وبرينسيبي : مقترح مشروع 

 
  

  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي

  إزالة تدريجية

  )/يونيب(للبيئة برنامج األمم المتحدة       موادخطة إدارة اإلزالة النهائية ل •
  )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية     )الشريحة الثانية(رو كربون كلورو فلو
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ندف التبغ المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

70,000. 70,000.

تكاليف الدعم 7,140. 7,140.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0. 120,000.

تكاليف الدعم 12,960. 0. 12,960.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 120,000.

12,960. 7,140. 20,100.

10,350.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 120,000. 70,000. 190,000.

تكاليف الدعم

9,750.

UNIDO             تكاليف المشروع
66,000. 49,000. 115,000.

تكاليف الدعم 5,940. 4,410.

تكاليف الدعم 7,020. 2,730.

0.7 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP               تكاليف المشروع
54,000. 21,000. 75,000.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

0.7

0.7 0.

رابعا - معطيات المشروع: 2008

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 0.7

2009 2010 المجموع

0

0

0

0

0

0.40.4

هالونات
رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0.4  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

UNEP, UNIDO خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

 سان تومي وبرينسيبي

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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   المشروعوصف

سان تومي  ونيابة عن حكومة ، الوكالة المنفذة الرئيسيةبصفته) يونيب(ألمم المتحدة للبيئة  برنامج اقّدم  .1
 ذ برنامج العمل األول لخطة مرحلياً بشأن تنفييذية ، تقريراً، إلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفوبرينسيبي

تمويل للشريحة طلب   يونيب أيضاًقّدمو. ائية لمواد كلورو فلورو كربون النهزالةدارة اإلسان تومي وبرينسيبي إل
ا  مساندة الوكالة وقدره دوالر أمريكي زائد تكاليف21.000الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية بكلفة إجمالية قدرها 

 دوالر 4.410 مساندة الوكالة وقدرها تكاليف دوالر أمريكي زائد 49.000 و دوالر أمريكي ليونيب،2.730
  .نيدويولأمريكي 

  خلفيـــة

 في اجتماعها سان تومي وبرينسيبي خطة إدارة اإلزالة النهائية لكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على  .2
بمستوى  ،2009البلد مع حلول عام فلورو كربون في كلورو ستهالك  المن أجل اإلزالة الكاملة والخمسين الرابع

من دوالر أمريكي  20.100 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 190.000تمويل إجمالي قدره 
دة  دوالر أمريكي زائد تكاليف مسان54.000  مبلغوافقت اللجنة التنفيذية علىوفي االجتماع نفسه  .حيث المبدأ

 دوالر أمريكي زائد تكاليف الوكالة وقدرها 66.000 وعلى مبلغ ، دوالر أمريكي ليونيب7.020الوكالة وقدرها 
  .خطة إدارة اإلزالة النهائية من أجل تنفيذ الشريحة األولى من ونيدو دوالر أمريكي لي5.940

  ةخطة إدارة اإلزالة النهائيالمرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من تقرير ال

، تّم تدريب، أو يجري حالياً تدريب يةخطة إدارة اإلزالة النهائموافقة اللجنة التنفيذية على في أعقاب   .3
.  عّدة أدوات للخدمة25محطة تعبئة للهايدرو كربون وتم شراء و ؛موظف جمارك 45 تقني تبريد و75مجموع 

وتّم التعاقد . ة الستعمالها في برنامج إعادة التهئيةوتّم أيضاَ شراء معّدات خدمة أساسّية وأدوات وغازات تبريد بديل
  .خطة إدارة اإلزالة النهائيةمع ثالثة مستشارين محلّيين ليساعدوا في تنفيذ األنشطة المقترحة في 

 دوالر أمريكي قد ُصرف من أصل مبلغ 98.095، كان مبلغ 2008كانون األول /بتاريخ ديسمبر  .4
ر أمريكي إضافي مع  دوال21.905وسُيصرف مبلغ . عليه للشريحة األولىموافق ال دوالر أمريكي 120.000
  .2009 أبريل/حلول نيسان

  ة لخطة إدارة اإلزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الثاني

 إدارة ة في نطاق برنامج العمل الثاني لخطةبتنفيذ األنشطة التالي سان تومي وبرينسيبيتلتزم حكومة   .5
 ؛ تنفيذ متواصل لبرنامج الحفز؛ امج تدريب أخرى لموظفي الجمارك وتقنّيي خدمة التبريدبر: اإلزالة النهائية

  .رصد وتحقّقوأنشطة 
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   وتوصيتهاتعليقات أمانة الصندوق

  التعليقات

كما أبلغت  2007 لعام من كلورو فلورو كربونالمستهلكة طن من قدرات استنفاد األوزون  0.4كمية  إن  .6
من طن  0.7 من كمية  طن من قدرات استنفاد األوزون0.3 أقل بـ ت  كانوبرينسيبيسان تومي  حكومة اعنه

 أطنان بصفرقُّدر  2008استهالك كلورو فلورو كربون عام و . لتلك السنة المسموح بهاقدرات استنفاد األوزون
  . من قدرات استنفاد األوزون

النشاط المقترح لتعزيز مركز بوليتكنيك سوف ، أفاد يونيب أن استجابة ألسئلة عن أنشطة المساعدة التقنية  .7
وحيث أن تدريب التقنّيين يركز على . يجعل منه مركزاً مرجعياً وكذلك مركزاً بالنسبة لالسترداد وإعادة التدوير

نه ستُعاد تهيئة وُيقّدر بأ. إعادة التهيئة إلى غازات تبريد هايدرو كربون، تّم شراء أدوات وغازات تبريد لهذه الغاية
 من أنظمة التبريد الصغيرة؛ وستؤمَّن المساعدة التقنية للمستشفيات وصانعي الثلج ليعيدوا تهيئة معّداتهم 500

وسيجري اإلشراف على برنامج الحفز بموجب . المعتمدة على كلورو فلورو كربون الستعمال غازات تبريد بديلة
  . عقد من جانب وحدة األوزون

 األمانة علماً بأن أنشطة التدريب لموظفي الجمارك وتقنّيي التبريد قد خطّط لها للربع األول بعدما أخذت  .8
. ، طلبت تفسيراً بشأن التدريب اإلضافي المقترح في الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية2009من 

ك والّرقابة الذين لم يتلقّوا التدريب  من موظفي الجمار55وأبلغ يونيب أن التدريب اإلضافي المقترح هو من أجل 
وعّما إذا ستكون حكومة سان تومي وبرينسيبي قادرة على تحقيق اإلزالة الكاملة لمواّد كلورو فلورو كربون . بعد

، وتأمين استدامة ذاك المستوى من االستهالك من خالل األنشطة المقترحة في الشريحة 2009مع نهاية عام 
 اإلزالة النهائية، أبلغ يونيب ويونيدو أن كافّة الجهود تهدف إلى تحقيق هدف إزالة كلورو النهائية من خطة إدارة

يُعد لم وتشير آخر دراسة استقصائية للمواد المستنفدة لألوزون أن قطاع التبريد، . فلورو كربون في الوقت المحّدد
  .يطالب بكلورو فلورو كربون

ة وافقت في اجتماعها الخامس والخمسين على تمويل إلعداد خطة ومع األخذ بالعلم بأن اللجنة التنفيذي  .9
إلزالة المواّد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، اقترحت األمانة بأن يفكّر يونيب ويونيدو خالل تنفيذ الشريحة 

 مواّد يل إزالةه الحكومة باتخاذ الخطوات التمهيدية لتسالة النهائية، باإلشارة علىاألخيرة من خطة إدارة اإلز
ورّحب يونيب ويونيدو باالقتراح، وأفادا أنه سُيعرض للمناقشة . هيدرو كلورو فلورو كربون في الوقت المناسب

  .ةفي اجتماع السنة القادم

  
  التوصيــة

  :توصي األمانة  .10

 إدارة اإلزالة خطةتنفيذ الشريحة األولى ل بالتقرير المرحلي بشأن ذية علماًبأن تأخذ اللجنة التنفي  ) أ(
  ؛ وسان تومي وبرينسيبي في  لمواد كلورو فلورو كربونلنهائيةا

ة ح، المرتبط بالشري2010-2009 لفترة  التنفيذ السنويرنامجبوافق اللجنة التنفيذية على بأن ت  ) ب(
 .ةالثاني
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  المرتبطة بالشريحة الثانية2010-2009 بموافقة شمولية على خطة ، فضالً عن ذلك،األمانةتوصي و  .11
 بمستوى التمويل المبين في المرتبطة بهامساندة اليف  مع تكال،سان تومي وبرينسيبياإلزالة النهائية ل خطة إدارةل

  :الجدول أدناه

  
  

ع تمويل المشرو  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

 لمواد خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
الشريحة ( فلورو كربون كلورو
  )ةالثاني

  نيبيو  2,730 21,000

 لمواد خطة إدارة اإلزالة النهائية  )ب(
الشريحة ( فلورو كربون كلورو
  )ةالثاني

  نيدويو  4,410 49,000

  

______  
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