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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  بيساو -غينيا 
  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  اليونيدواليونيب (رئيسية)،   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2.7  2012 السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7بيانات المادة ) أحدثثانيا(

 

   2012 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

ستخدامات اال
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 2.7    2.7      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 2.83  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 2.83  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 1.84  المتبقي: 0.99  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون   باليوني
 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 0.1   0.1    0.1 0.3 

 107,350 22,600    50,850   33,900  التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون  اليونيدو
 استنفاذ األوزون) (طن من قدرات

    0.1     0.1 

 43,600     43,600     التمويل (دوالر أمريكي)

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

2018 

  المجموع 2020 2019

   ينطبقال 1.84 2.55 2.55 2.55 2.55 2.83 2.83  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

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

  ال ينطبق 1.84 2.55 2.55 2.55 2.55 2.83 2.83  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل 
  الموافق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   اليونيب
  المشروع

35,000   52,000   50,000   28,000 165,000 

 21,450 3,640   6,500   6,760   4,550  تكاليف الدعم

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

40,000  0 075,000 0 0 0 115,000 

 10,350 0 0 0 06,750 0  3,600  تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليھا 
(دوالر  اللجنة التنفيذية

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

75,000 00000 0 0 0 75,000 

 8,150 0 0 0 00000 8,150  تكاليف الدعم

المطلوب  المبالغ إجمالي
 ھذا في عليھا الموافقة
  )أمريكي دوالر (االجتماع

تكاليف 
  المشروع

0 052,000  00 0 0 0 52,000 

 6,760 0 0 0 00  06,760 0  تكاليف الدعم

 

  الموافقة الشمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
 
 حادية إلى االجتماع الرئيسيالوكالة المنفذة ال بصفته باليوني ، تقدمبيساو -يا غينبالنيابة عن حكومة  .1

خطة إدارة إزالة المواد طلب لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من ن للجنة التنفيذية ببعيوالس
 ادوالر 3,900البالغة  تكاليف دعم الوكالة ازائد ،دوالر أمريكي 30,000 بمبلغ وقدره 1الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى من  ب فقط. ويشمللليوني اأمريكي
 .2015و 2014، وخطة تنفيذ الشريحة للعامين الھيدروكلوروفلوروكربونية

 روفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو

تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .2
 الھيدروكلوروفلوروكربونية:

 26: تم االنتھاء من أول حلقة عمل تدريبية لما يبلغ عدده التدريب على الممارسات الجيدة للتبريد  (أ)
تقنيا إضافيا في ثالث مدن. وركز التدريب على تقليل تسربات  130مدربا، قاموا بدورھم بتدريب 

خالل التشغيل والخدمة، وعلى أساليب احتواء وإعادة  22- روكربونالھيدروكلوروفلووتنفيس 
  لھيدروكلوروفلوروكربون؛من اة موجوداستخدام المخزونات ال

 125حلقات عمل إضافية لـمدربا و 25تم االنتھاء من حلقة عمل لتدريب : تدريب ضباط الجمارك  (ب)
ضابطا من ضباط الجمارك. وتم شراء محددين لغازات التبريد واستخدامھا خالل حلقات العمل. 
وركز التدريب على تحديد ومراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

ات واألدوات (مثل وحدات االسترداد، وأدوات إعادة التدوير، تم شراء المعد: عنصر االستثمار  (ج)
ومضخات التفريغ، واالسطوانات ومجموعات األدوات) وستقدم إلى مركز تدريب وأكبر أربعة 

. وسيقدم مورش خدمة تبريد الھيدروكلوروفلوروكربون، حيث يجري الكثير من التقنيين عملياتھ
 ذين سيستخدمون المعدات واألدوات المشتراة؛تقنيي خدمة التبريد ال 25التدريب إلى 

أربعة بعثات لرصد وتقييم تنفيذ أنشطة خطة إدارة  ة: أجرت وحدة األوزون الوطنيالرصد والتقييم  (د)
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك ممارسات التبريد الجيدة في الميدان ونوعية 

 غازات التبريد المستخدمة.

  موال المصروفةحالة األ
 
دوالرا أمريكيا من أصل المبالغ الموافق عليھا  69,945، تم صرف مبلغ وقدره 2013حتى أغسطس/آب  .3

دوالرا أمريكيا في  5,055دوالرات أمريكية. وسيتم صرف الرصيد المتبقي البالغ  75,000للشريحة األولى وقدرھا 
 .2013عام 

  رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطة السنوية للشريحة الثانية من خطة إدا
 
تشمل األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .4

ربع حلقات عمل لضباط أل الترتيبالھيدروكلوروفلوروكربونية تنظيم ثالث حلقات عمل إضافية لتقنيي التبريد؛ و
ذ القانون؛ وتعيين مستشارين وطنيين وبعثات ربع سنوية في الميدان وإصدار تقارير إنفاضباط غيرھم من الجمارك و

 إلى وحدة األوزون الوطنية عن التقدم المحرز.
                                                      

بيساو في اجتماعھا الخامس والستين  –ى خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا وافقت اللجنة التنفيذية عل   1
  .2020في المائة من خط األساس بحلول أول يناير/كانون الثاني  35لخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
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  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقـات

  تفعيل نظام التراخيص

 حصصويفيد بوجود نظام وطني للترخيص تأكيد من الحكومة  استالمتم ، 63/17تمشيا مع المقرر  .5
 المواد إزالة لجدول البلد امتثال ضمان علىوأن النظام قادرا  ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو المواد من الواردات
 .مونتريال ولكلبروتو ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو

بواسطة وزارة التجارة بالتشاور مع وحدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادوتصدر تصاريح واردات  .6
ة األوزون الوطنية التي تتألف من مصلحة الجمارك، وغرفة لجن. وتحدد الحصص سنويا من جانب األوزون الوطنية
التقنيين. وقبل الترخيص بأي واردات للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو المعدات القائمة  اتحادالتجارة ورئيس 

ة األوزون الوطنية. وقد حددت حصة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تطلب مصلحة الجمارك تأشيرة لوحد
  طنا من قدرات استنفاد األوزون. 2.7عند  2013الواردات لعام 

  مراجعة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

استنادا إلى خط أساس  بيساو -لغينيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمت الموافقة على .7
(صفرا من  2009من قدرات استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االستھالك المبلغ عنه لعام  طنا 1.43تقديري يبلغ 

طنا من قدرات استنفاد األوزون). واستنادا إلى مسح خطة إدارة إزالة  2.86( 2010نان استنفاد األوزون) ولعام طأ
بيساو خطابا إلى أمانة األوزون تطلب مراجعة استھالك  –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أرسلت حكومة غينيا 

. ووافقت األطراف في اجتماعھا الخامس والعشرين على 2010إلى  2005الھيدروكلوروفلوروكربون للسنوات 
طنا من قدرات استنفاد  2.75طنا متريا ( 50.0الطلب من الحكومة لتغيير االستھالك المبلغ عنه من الصفر إلى 

طنا من قدرات استنفاد  2.83ط أساس منقح للھيدروكلوروفلوروكربون يبلغ ، مما نتج عنه خ2009م األوزون) لعا
 .1األوزون، على النحو المبين في الجدول 

  )7المادة  2012- 2006بيساو ( –في غينيا  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون – 1الجدول 

 خط األساس *2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 51.00 49.0 49.00 52.00 52.00 50.0 46.00 42.00 39.00 أطنان مترية

 2.83 2.7 2.70 2.86 2.9 2.75 2.5 2.3 2.15أطنان من قدرات استنفاد األوزون

  تقديري  *
 

 مراجعة مستوى التمويل المؤھل وخطة العمل

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغي تعديل مستوى التمويل  استنادا إلى خط األساس المعدل الستھالك .8
). وسوف يستخدم 12(و)(60/44دوالر أمريكي وفقا للمقرر  280,000دوالر أمريكي إلى  210,000المؤھل من 

 .2التمويل اإلضافي لتعزيز وزيادة نطاق جميع األنشطة الجارية في قطاع خدمة التبريد، كما يظھر في الجدول 
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التكلفة الشاملة المراجعة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  – 2جدول ال
  بيساو - وتوزيع الشرائح لغينيا 

  

 
 2020 2016 2013 2011 السنة

  مجموع التمويل
 (دوالر أمريكي)

 الموافق عليھا

 130,000 20,000 45,000 30,000 35,000 اليونيب

 80,000 - 40,000 - 40,000 اليونيدو

 210,000 20,000 85,000 30,000 75,000 المجموع

 المراجعة

 165,000 28,000 50,000 52,000 35,000 اليونيب

 115,000 - 75,000 - 40,000 اليونيدو

 280,000 28,000 125,000 52,000 75,000 المجموع

  
 المسائل التقنية التي نوقشت

من األمانة حول الحاجة إلى ضمان استمرارية تدريب التقنيين على المدى الطويل، أبلغ بناء على استفسار  .9
مع مركز التدريب التقني الرئيسي في بيساو، إلدخال نموذج في  وقعت على اتفاقاليونيب أن وحدة األوزون الوطنية 

بريد القابلة لالشتعال. ويدرب التقنيون تبريد واالستخدام اآلمن لغازات التجيدة للممارسات الالبرنامجه التعليمي حول 
 .المتخرجون من ھذا المعھد على ھذا النموذج وسيقومون بتدريب تقنيين آخرين يعملون في ورش عملھم الخاصة

وشرح اليونيب أنه قبل إدخال برنامج إلزامي لترخيص التقنيين، بما في ذلك تقييد الحصول على المواد  .10
ازات التبريد األخرى، حسب الضرورة)، سيحتاج قطاع التبريد أوال أن يكون أفضل وغ(الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ومعدات بموجب خطة إدارة وتقرر أيضا أن التقنيين يمكنھم الحصول على مجموعة أدوات تنظيما في شكل اتحادات. 
التقنيين في بيساو في توزيع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فقط إذا كانوا ينتمون إلى اتحاد. ويندرج اتحاد 

 .كبيرة األخرىالمعدات وتنظيم حلقات العمل، وخالل الشريحة التالية، سيساعد في تنظيم التقنيين اآلخرين في المدن ال

وفيما يتعلق بحالة إدخال غازات تبريد بديلة في السوق، أشار اليونيب إلى أنه ال توجد حاليا بدائل ذات  .11
بيساو  –ترار العالمي، متوافرة واقتصادية في البالد. وسوف تواصل حكومة غينيا إمكانية منخفضة على االح

واليونيدو واليونيب رصد السوق دون اإلقليمي وسوف تتخذ إجراءات مالئمة فور الوفاء بشروط إعادة تھيئة صحيحة 
 .22-للمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

  اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المو
 

الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة،  عند .12
التفاق من األف ("األھداف والتمويل") -2المرفق  ،ضمن أمور أخرى ،، أن تحدثساسبيانات خط األ معرفةبعد 

األقصى ستھالك االفي مستويات  حاصلاللجنة التنفيذية بالتغير ال وإخطار، وح بهمسمستھالك أقصى اكميات بأرقام 
ضرورية يتم إجراؤھا ات سويت مع أيمستوى التمويل المؤھل، وعلى أثر محتمل ناتج عن ذلك أي بو ،مسموح بهال

لمواد لواستنادا إلى خط األساس المراجع (ھ)). 65/30عند تقديم الشريحة التالية (المقرر 
لإلشارة إلى  16ديدة رقمھا جفقرة  أضيفتلھيدروكلوروفلوروكربونية، تم تحديث الفقرات ذات الصلة في االتفاق، وا

نحو المبين في أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق التي تم التوصل إليه في االجتماع الخامس والستين، على ال
  .ي لالجتماع الحادي والسبعيننھائالكامل المنقح بالتقرير الق االتفاق ارفوسيتم إ. الحالية الوثيقةالمرفق األول ب

  الخالصة
 

أحاطت األمانة علما بنظام تراخيص واردات وحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي تم تفعليه  .13
قطاع وسيمكن من تخفيضات االستھالك تمشيا مع جدول اإلزالة في البروتوكول. وكما أفاد اليونيب، فإن األنشطة في 

 ةخدمة التبريد جارية على نحو مرض وتساھم في تنظيم أفضل للتقنيين وتعدھم لالستخدام اآلمن لغازات التبريد القابل
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لالشتعال. وسوف يساعد التمويل اإلضافي الناتج عن مراجعة خط األساس في تعزيز وزيادة نطاق جميع األنشطة 
 الجارية في قطاع خدمة التبريد.

  التوصيـات
 

 :بما يلي اللجنة التنفيذية أمانة الصندوقتوصي  .14

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة   )أ (
 بيساو؛ –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا 

ق بين ألف من االتفا-2ألف و-1، من التذييلين 1أن تالحظ أن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة   )ب (
بيساو واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المحدد  –حكومة غينيا 

لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  16وأضيفت فقرة جديدة رقمھا ، راجعلالمتثال ومستوى التمويل الم
حو المبين في المرفق يحل محل االتفاق التي تم التوصل إليه في االجتماع الخامس والستين، على الن

 ؛األول بالوثيقة الحالية

في استھالك المواد  ةالمستدام ات المجمعةلتخفيضلنقطة البداية المراجعة أن  أن تالحظ  )ج (
 طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستعمال 2.83الھيدروكلوروفلوروكربونية بلغت 

 2.9البالغ  2010استھالك عام وزون وطن من قدرات استنفاد األ 2.75البالغ  2009عام استھالك 
، وأن من بروتوكول مونتريال 7ب المادة بموج ماالمبلغ عنھطن من قدرات استنفاد األوزون، 

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  مستوى التمويل المراجع
 ).12(و)(60/44رر دوالر أمريكي، وفقا للمق 280,000بيساو يبلغ  –لغينيا 

توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة  .15
 ، مع2015و 2014الشريحتين  تنفيذالمقابلة لخطط والبيساو،  –إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا 
 :ل المبين في الجدول أدناهتكاليف الدعم المرتبطة بھما عند مستوى التموي

  تمويل المشروع عنوان المشروع  
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
(دوالر 
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (أ)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) 

  اليونيب 52,0006,760

 
-
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  األول المرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  بيساو- غينياحكومة بين  تّفاقاالنّص يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)(والتغييرات المعنية ھي 
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" بيساو-غينيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  1,84واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

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

 
واللجنة التنفيذية في االجتماع بيساو -غينياان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   16-

 والستين للجنة التنفيذية. الخامس 

  

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 2,83 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول 

مونتريال لمواد 
المرفق جيم، 
المجموعة األولى 
(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

غير 
 متوفر

غير 
متوفر

 غير متوفر 1.84 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.83 2.83

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي 
من مواد المرفق 
جيم، المجموعة 
األولى (أطنان 

قدرات استھالك 
 األوزون) 

غير 
 متوفر

غير 
متوفر

 غير متوفر 1.84 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.83 2.83

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة 
الرئيسية (اليونيب) 

 (دوالر أمريكي)

35.000 0 52.000 0 0 50.000 0 0 0 28.000 165.000 

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

4.550 0 6.760 0 0 6.500 0 0 0 3.640 21.450 

التمويل الموافق  2-3
عليه للوكالة المنفذة 

المتعاونة 
(اليونيدو) (دوالر 

 أمريكي)

40.000 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 115.000 

تكاليف دعم الوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة 

 (دوالر أمريكي) 

3.600 0 0 0 0 6.750 0 0 0 0 10.350 

إجمالي التمويل  3-1
المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)

75.000 0 52.000 0 0 125.000 0 0 0 28.000 280.000 

مجموع تكاليف  3-2
الدعم (دوالر 

 أمريكي)

8.150 0 6.760 0 0 13.250 0 0 0 3.640 31.800 

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا 

 (دوالر أمريكي)

83.150 0 58.760 0 0 138.250 0 0 0 31.640 311.800 

 0,99  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22- إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلروكربون 4-1-1

 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22-الھيدروكلوروفلروكربونإزالة  4-1-2

 1,84  أطنان قدرات استھالك األوزون)(   22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلروكربون 4-1-3

 




