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  مشروعات متعددة السنوات –تقييم المشروع ورقة 
  غامبيا

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  اليونيدو اليوينب (رئيسية)،   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  1.91  2012السنة:   )المرفق ج، اللمجموعة األولى( 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2012  السنة:  األوزون) نامج القطري (طن من قدرات استنفادالبيانات القطاعية للبر) أحدث ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

     0.99      ب114الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب 114الھيدروكلوروفلوروكربون 
في البوليوالت المستوردة الجاھزة 

  الخلط

         

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 1.91    0.92      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

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

 1.5  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 1.5  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 0.98  المتبقي: 0.52  :من قبلموافق عليه 

 
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة   اليونيب
لألوزون (طن من قدرات 

  استنفاذ األوزون)

0.0   0.0  0.0  0.0 0.1 

 96,050 23,730  23,730  22,600   25,990  التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة   اليونيدو
لألوزون (طن من قدرات 

  استنفاذ األوزون)

     0.0   0.0 

 29,224   29,224       التمويل (دوالر أمريكي) 

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

 ال ينطبق 0.98 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.5 1.5  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

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

 ال ينطبق 0.98 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.5 1.5  ال ينطبق  ال ينطبق

تمويل موافق 
عليه (دوالر 

  أمريكي)

21,00 0 20,000 0 0 23,000 0 25,000  تكاليف المشروع  اليونيب
0 

0 21,000 110,000 

 14,300 2,730 0 2,730 0 2,600 0 0 2,990 0 3,250  تكاليف الدعم

 100,000 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 50,000  تكاليف المشروع  اليونيدو

 9,000 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0 4,500  تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليھا 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000  تكاليف المشروع

 7,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,750  تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب 
في ھذا االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

 23,000 0 0 0 0 0 0 0 23,000 0 0  تكاليف المشروع

 2,990 0 0 0 0 0 0 0 2,990 0 0  تكاليف الدعم

 
  موافقة شمولية  األمانة:ة توصي
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  وصف المشروع

، وبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، قّدم يونيب إلى االجتماع الحادي والسبعين طلباً غامبيابالنيابة عن حكومة   . 1
 23,000بمبلغ 1للتمويل للشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

ً   2,990زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرھا أمريكي، دوالر  ويتضّمن التقديم تقريراً مرحلياً ليونيب فقط.  دوالراً أمريكيا
شرائح لفترة الطة تنفيذ خبشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية و

2014-2016.  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولٮى من 

لقد جرى تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو    .2
تّم الحصول على أربعة عناصر لتحديد من مسؤولي اإلنفاذ،  20كربونية لقطاع خدمات التبريد: نُظمت حلقة تدريب لـ 

ً على التداول  80في البلد؛ تلقى  ةھوية غازات التبريد، وُوّزعت على نقاط الدخول الرئيسي من تقنيّي التبريد تدريبا
أمان بغازات تبريد ھيدروكربون والممارسات السليمة للخدمات؛ وقد تّم  شراء معدات استرداد وإعادة تدوير لمراكز ب

ً نظامھا المتعلّق بكوتا واردات ھيدرو كلورو فلورو كربون التھيئة، ونُظّمت حلقات توعية. وعّززت الحك ومة أيضا
جمعية التبريد التي كانت فّعالة في إتمام برامج التدريب لتقنيّي الخدمة، وكذلك حصولھم  ت، كما عّزز2013بدءاً بعام 

ً تطوير برنامج شامل لخفض المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية  بواسطة الخدمات، على ترخيص. وقد تّم أيضا
  وكيف يُسھم ذلك في خفض انبعاثات الكربون.

بزيارة جميع الجھات المعنية المتداخلة في ترسيخ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  عقام موظفو رصد المشاري   .3
خالل  إلحاللھاالتغييرات الضرورية  الھيدرو كلورو فلورو كربونية، لجمع وتحليل البيانات التي قد تساعد على كشف

  تنفيذ الشريحة الثانية.

ً من أصل مبلغ    62,950، كان قد تّم صرف مبلغ2013بتاريخ سبتمبر/أيلول    .4  75,000دوالراً أمريكيا
دوالراً أمريكياً في وقت مبّكر   12,050دوالر أمريكي موافق عليه للشريحة األولى. وسيكون صرف الرصيد وقدره

  .2014من العام 

  للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية خطط سنوية

خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو من تشمل األنشطة الرئيسية التي ستّنفّذ خالل الشريحة الثانية  . 5
  :كربونية

ً وغيرھم من عناصر إنفاذ  60مزيداً من التدريب لـ   (أ)  القانون؛ تنفيذ البرامج الدراسية الجديدة مسؤوالً جمركيا
دوالر  9,000تابعة إنفاذ أنظمة منح الھيدرو كلورو فلورو كربون وحصص الكوتا (ملمعاھد الجمارك، و

  أمريكي)

 60والمعاھد التقنية، ومزيد من التدريب على الممارسات السليمة لـ ، تعزيز جمعية التبريد وتكييف الھواء (ب) 
  ؛دوالر أمريكي) 8,000ريد (من تقنيّي التب

افي، وتنفيذ برنامج شامل ضطة توفير معّدات إضافية وتدريب إتعزيز المراكز اإلقليمية إلعادة التھيئة، بواس  (ج)
 ون في قطاع التبريد وتكييف الھواءالھيدرو كلورو فلورو كربونية وانبعاثات الكربمن أجل خفض المواد 

  حالياً)؛ و قيد التنفيذ(

                                                 
ة بالمئ 35، من أجل خفض غامبياخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للقد وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والستين على   1

  .2020من استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون من خط األساس، بحدود أول يناير/كانون الثاني 
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  دوالر أمريكي)د 6,000إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ( ةرصد وتقييم تنفيذ خط (د) 

  تھايمانة وتوصتعليقات األ

  التعليقات

  تشغيلييص خترنظام 

ً ظتثبيت من الحكومة بأن ثمة ن ى، تّم الحصول عل63/17مع المقرر فق ابالتو . 6 ً وطنيا بشأن  قابالً لإلنفاذاما
منح التراخيص وحصص الكوتا لواردات وصادرات ھيدرو كلورو فلورو كربون، ھو قائم حالياً، وأن النظام قادر 

 22-ھيدرو كلورو فلورو كربون واردات نظام التراخيص رقابةويتضمن عل ضمان االمتثال ببروتوكول مونتريال. 
في البلد، المساوية لمستويات االستھالك األقصى  ةھلكالتي ھي المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية الوحيدة المست

من  1.5ُحّددت بكمية  2013من أجل االمتثال بإزالة ھيدرو كلورو فلورو كربون. وكوتا االستيراد لعام  ھاالمسموح ب
  أطنان قدرات استنفاد األوزون.

  استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون

في االجتماع الخامس والستين، حّددت حكومة غامبيا نقطة البداية الخاصة بھا من أجل الخفض المجّمع   . 7
نان قدرات استنفاد طمن أ 0.92المقّدر وھو  اسط األسخالستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون، استناداً إلى 

نان قدرات استنفاد طمن أ 1.5قد ُحّدد بـ األوزون. ولكّن خط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون من أجل االمتثال كان 
، 1ن في الجدول توكول مونتريال، على النحو المبيّ من برو 7موجب المادة باألوزون، استناداً إلى االستھالك الفعلي 

  نان قدرات استنفاد األوزون من خط األساس المحّدد.طمن أ 0.58وھو أقل بـ 

  )7مادة  2012-2006في غامبيا ( ھيدرو كلورو فلورو كربون: استھالك 1الجدول 

  7بيانات المادة   السنة
  أطنان من قدرات استنفاد األوزون  أطنان مترية

2006 1.7 0.1 
2007 1.7 0.1 
2008 1.5 0.1 
2009 16.6 1.5 
2010 15.0 1.5 
2011 17.8 0.98 
2012 25.7 1.91 

  

ً ( 17.8فلورو كربون من ارتفع استھالك ھيدرو كلورو  2012و 2011ي عامَ  بين . 8 ً متريا من  0.98طنا
ً ( 25.7أطنان قدرات استفاد األوزون) إلى  ً متريا تّم  2012ن). وعام ونان قدرات استنفاد األوزطمن أ 1.91طنا

من أجل   b141-نان قدرات استنفاد األوزون) من ھيدرو كلورو فلورو كربونمن أط 0.99أطنان مترية ( 9ستيراد ا
ً عام االستعمال في  . وحسب ما شرحه 2013الرحض والغسل في قطاع الخدمات، ولكن كان توقذف ذلك متوقعا

يونيب، فإن الزيادة في استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون كان سببه النمو السريع والحديث للبنية التحتية في البلد، 
إلى تحتاج التي ورو فلورو كربون حيث ّجھّز معظم المباني بأنظمة تبريد وتكييف ھواء معتمدة على ھيدرو كل

الخدمة. وقد زاد تفاقم ذلك بسبب عدم وجود رقابات على واردات ھيدرو كلورو فلورو كربون، بحيث أن أنظمة منح 
  .2013التراخيص والكوتا لم تصبح سارية المفعول إالّ في وقت مبّكر من يناير/كانون الثاني 

  قضايا تتعلق بالتكنولوجيا

طلبت األمانة معلومات إضافية بشأن االستخدام الحالي لغازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربون في البلد،  . 9
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دورات التدريب  ھو جزء منآخذة في االعتبار النھج الحالي حيث التداول المأمون بغازات التبريد القابلة لالشتعال 
معدات ھيدرو ستعمل فيه الھيدركربون من أجل إعادة تھيئة دمات. والتمست معلومات عن المدى الذي يُ خلتقنيّي ال

ل الھيدروكربون، وتوافر مصدر غازات التبريد، وكيف أن مسائل األمان قد اومجال استعم ،22- كلورو فلورو كربون
ً أن يوصي يونيب السلطات الحكومية المعنية والجھات الم الرئيسية نية ععولجت في العملية. واقترحت األمانة أيضا

بأن تولي االعتبار المناسب لمعالجة العقبات من أجل إحالل تكنولوجيات بديلة وغازات تبريد غير معتمدة على ھيدرو 
ً (بما في ذلك جوانب أخرى ذات صلة بالمعّدات، مثل كفاءة استخدام الطاقة)،  كلورو فلورو كربون ومأمونة بيئيا

  رو كلورو فلورو كربونية.خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيد

متوافرة في البلد وھي واردة من االتحاد  R-600aأفاد يونيب في إجابته بأن الثالجات التي تستخدم  . 10
في الثالجات،  R-600aاألوروبي وماليزيا. وفي حين أن التدريب لتقنيّي الخدمات يشمل جوانب تتعلق باستخدام 

 ليست متوافرة  )R-290ّدات تكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكربون (في معدات تكييف الھواء، فإن مع R-290و
حتى اآلن في البلد. وستصبح متوافرة عندما تضع الحكومة حّداً للمعدات المحتوية على ھيدرو كلورو فلورو كربون. 

لعمل بشأن جمعية التبريد من أجل إحالل برنامج ترخيص للتقنيّين وحلقات ابشكل وثيق مع والحكومة تشارك 
ن. وھذه اإلجراءات الرسمية ما زالت في طور التنفيذ. وستقيم الحكومة اباالستخدام المناسب والمأمون للھيدروكر

أيضاً آليات تعالج العقبات التي تقف في وجه إحالل تكنولوجيات بديلة، وستضع حوافز لتشجيع استعمال التكنولوجيات 
تضمن أن المعدات المعتمدة  نر بشأن استخدام غازات تبريد قابلة لالشتعال، وأالمقتصدة للطاقة، واستھالل إنماء معايي

ً استدامية برنامج التدريب، بوا طة العمل الوثيق مع المعاھد سعلى ھيدروكربون مستوردة إلى البلد. وستضمن أيضا
  المھنية وجمعية التبريد.

  كربونية تنقيح التفاقية خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو

إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لغامبيا في وقت سبق تحديد  على خطة إدارة وافقةلقد تّمت الم  .11
خط األساس لھيدرو كلورو فلورو كربون لالمتثال. وبناء على ذلك، ومع موافقتھا على خطة إدارة إزالة المواد 

  A-2تحّدث، من جملة أمور أخرى، التذييل  نفيذية من األمانة أنت اللجنة التالھيدرو كلورو فلورو كربونية، طلب
("األھداف، والتمويل") لالتفاقية، مع األرقام لالستھالك األقصى المسموح به، وأن تُعلم اللجنة بالمستويات الناتجة 

ً لذلك (المقرر  ، وجدولھا الزمني 7ادة مامبيا بموجب الومة غالبيانات التي بلّغت عنھا حك). واستناداً إلى 62/47وفقا
تّم تحديث الفقرة المعنية في االتفاقية، وأُضيفت فقرة جديدة لإلشارة إلى أن االتفاقية المحّدثة تُبطل تلك التي المنقّح، 

ط األساس خٌعقدت في االجتماع الخامس والستين، على النحو المبيّن في المرفق األول لھذه الوثيقة. والتغيير الالحق ب
ف وإزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. واالتفاقية الكاملة التنقيح س له على التمويل الكلّي لخطة إدارة ال تأثير

  تُلحق بالتقرير النھائي لالجتماع الحادي والسبعين.

  الخاتمة

وكوتا لالستيراد ھو قيد التشغيل، وسيمكن من حدوث تخفيضات على  يصخطت األمانة علماً بأن نظام تراأح . 12
ونتريال. واألنشطة مإلزالة الخاص ببروتوكول لفق مع الجدول الزمني ااستھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون، بالتو

ً تعخفي قطاع ال زيز جمعية دمات تحرز تقدماً، وكانت قد أُنميت بمشاركة الجھات المعنية الرئيسية. وقد تّم أيضا
ا للقيام بأنشطة تدريب وتصديق في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية، ھالتبريد بھدف تأھلي

  والستدامة أنشطة التدريب المستقبلية في البلد.

  توصيةال

  :توصي أمانة الصندوق . 13

ً بالتقرير المرحلي بشأن ياللجنة التنفبأن تأخذ   (أ)  ذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من يتنفذية علما
  غامبيا؛ ھيدرو كلورو فلورو كربونية في خطة إدارة إزالة المواد ال
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ً بأن أمانة الصندوق قد حّدثت الفقرة  (ب)  بين  يةمن االتفاق A-2و A-1، والتذييلين 1وأن تحيط علما
 16حكومة غامبيا واللجنة التنفيذية استاداً إلى خط األساس المحدد من أجل االمثتال، وأن فقرة جديدة 

قد أُضيفت للداللة على أن االتفاقية المحّدثة قد أُبطلت االتفاقية المعقودة في االجتماع الخامس والستين، 
  على النحو المضّمن في المرفق األول لھذه الوثيقة؛ و

أن تحيط علماً بأن نقطة البداية المنقحة من أجل الخفض المجّمع المستدام في استھالك ھيدرو كلورو   (ج)
من أطنان قدرات استنفاد األوزون، احتُسب باعتماد االستھالك الفعلي البالغ  1.5فلورو كربون كان 

 7موجب المادة ، ب2010و 2009ي من أطنان قدرات استنفاد األوزون، الذي بُلّغ لكل من عامَ  1.5
  من بروتوكول مونتريال.

ً بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة  . 14 توصي أمانة الصندوق أيضا
مستوى التمويل مع تكاليف ب، 2016-2014المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لغامبيا وخطة التنفيذ المتوافقة لفترة 

  مقترنة، على النحو المبيّن في الجدول أدناه:الدعم ال

  تمويل المشروع   عنوان المشروع  
  (دوالر أمريكي)

  دعم التكلفة 
  (دوالر أمريكي)

  الوكالة المنفذة

ھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة الخطة إدارة إزالة المواد   (أ)
  األولى، الشريحة الثانية)

  يونيب 2,990 23,000
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 األولق المرفـ

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  غامبياحكومة بين  تّفاقاالنّص يجب إدماجه في 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  العريض لتسھيل المرجعية)(والتغييرات المعنية ھي بالحرف 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" غامبيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
 من 0,98واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 
الخامس واللجنة التنفيذية في االجتماع  غامبياان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   16.

 والستين للجنة التنفيذية. 
 
 

 تذييالت
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 1,5 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

  

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  الخط

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

ال  ال يوجد
 يوجد

 ال يوجد 0,98 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,5 1,5

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون) 

ال  ال يوجد
 يوجد

 ال يوجد 0,98 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,5 1,5

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة 

الرئيسية (اليونيب) 
 (دوالر أمريكي)

000 25  0 000 23  0 0 000 20  0 000 21  0 000 21  000 110  

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

250 3  0 990 2  0 0 600 2  0 730 2  0 730 2  300 14  

التمويل الموافق عليه 2-3
للوكالة المنفذة 

المتعاونة (اليونيدو) 
 (دوالر أمريكي)

000 50  0 0 0 0 000 50  0 0 0 0 000 100  

تكاليف دعم الوكالة 2-4
المنفذة المتعاونة 
 (دوالر أمريكي) 

500 4  0 0 0 0 500 4  0 0 0 0 000 9  

إجمالي التمويل  3-1
المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)

000 75  0 000 23  0 0 000 70  0 000 21  0 000 21  000 210  

مجموع تكاليف  3-2
الدعم (دوالر 

 أمريكي)

750 7  0 990 2  0 0 100 7  0 730 2   0 730 2  300 23  

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)

750 82  0 990 25  0 0 100 77  0 730 23  0 730 23  300 233  

 0,52  أطنان قدرات استھالك األوزون)بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2

 0,98  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
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