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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
  

  
 

  كوت ديفوار : مشروع  مقترح
  

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

  

  اإلزالة

  

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة   اليونيب واليونيدو
 )تان الثالثة والرابعةلشريحا
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  السنواتمشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 

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

خطة إدارة إزالة المواد 
  )األولىالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  2020% بحلول عام 35  ونالسادس والست  اليونيب (رئيسية)، اليونيدو

  

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 45.05   2018السنة:   ، المجموعة األولى)يم(المرفق ج 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2018  السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 45.05    45.05      22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 63.80  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 63.80  (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 41.47  المتبقي: 22.33  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(

 5,69 2.27 3.42 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيب

 522,113 208,222 313,891 التمويل (دوالر أمريكي)

  5.63  0  5.63 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

  492,200  0  492,200 التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ) بيانات المشروعسادس(

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال (تقديرية)

 غير متوفر 41.47 41.47 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 63.80  63.80  غير متوفر

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

 غير متوفر 41.47 41.47 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 63.80  63.80  غير متوفر

تكاليف 
المشرو

ع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
(دوالر 

  أمريكي)

تكاليف   اليونيب
  المشروع

250,000 0 190,000 0 0 0 0 280,000 0 185,740 905,740 

تكاليف 
  الدعم

30,260 0 22,998 0 0 0 0 33,891 0 22,482 109,631 

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

460,000  0  0  0  0  0  0  460,000  0    920,000  

تكاليف 
  الدعم

34,500  0  0  0  0  0  0  32,200  0    66,700  

األموال الموافق عليها 
من قبل اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

710,000 0 190,000 0 0 0 0 0 0  900,000 

تكاليف 
  الدعم

64,760 0 22,998 0 0 0 0 0 0  87,758 

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليها خالل هذا 
(دوالر االجتماع 
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 0 0 0 740,000 0  740,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 0 0 0 66,091 0  66,091 

  مالحظة: سيتم النظر في االتفاق المنقح في االجتماع الرابع والثمانين.

 

  ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
  

ية كوكالة منفذة اليونيب، قدّم ديفواركوت بالنيابة عن حكومة   -1 ريحتان الثالثة والرابعة  ، طلباً لتمويلرئيس الش
ان  ة األولى من منالمجموعت ة،  المرحل دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال درهخط  806,091 بمبلغ ق

دوالر أمريكي لليونيب  33,891ة لوكالة البالغادعم زائد تكاليف دوالر أمريكي  280,000يتألف من  دوالر أمريكي،
من الطلب المقدّم تقرير مرحلي . 1لليونيدو 32,200لوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم ا 000460,و  يتض

ريحة  تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام من عن تنفيذ الش إلى  2015الثانية وتقرير التحقق من اس
ذ الشو 2018 ة تنفي ة خط امريح ة األولى من 2020 للع د المرحل دي ب لتم ة المواد ، وطل ة إدارة إزال خط

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  مقدمة

ة األولى من  -2 ة من المرحل الث ة الث ريح ل الش ب تموي ديم طل ان ينبغي تق ة المواد  ك ة إدارة إزال خط
طومع ذلك. 2016كوت ديفوار للموافقة عليه في عام لالهيدروكلوروفلوروكربونية  بب االض ي، بس ية رابات الس اس

ائدة في البلد ؤول  تعيين لتأخير فيلفي المقام األول  العائدة التغييرات في إدارة وحدة األوزون الوطنيةو، الس المس
ؤون الجديد  الوطني طة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور اتاألوزون ، والتأخيرالمعني بش   وفلوروكربونيةفي تنفيذ أنش

طة 2018إلى  2016في مناطق معينة من البلد خالل الفترة من  التحقق  عملية إكمالاإلزالة كما تعذر ، تعذر تنفيذ أنش
 إلزالةاأنشطة  حتأصب، األوزون المعني بشؤون الجديد  الوطنيالمسؤول من االستهالك. مع تحسن الوضع وتعيين 

  .في مراحل متقدمة من التنفيذ

ريع تنفي  -3 ، طلبت يذيةوجب اتفاقها مع اللجنة التنفذ المرحلة األولى والوفاء بأهداف االمتثال بممن أجل تس
ريحتيحكومة كوت ديفوار دمج  . 2021لى إ 2020من عام  ابعة وتمديد تاريخ إكمال االتفاقالتمويل الثالثة والر ش

  .وتعديالته في األساسكما تمت الموافقة عليه  تمويل الشرائح توزيع 1الجدول  ويبين

دول ا ة: 1لج ة إدارة إزال ة األولى من خط لمرحل ئح ا را ل ش تموي ل ة  مقترح ل توزيع ا ل ادة ا لمواد  إع ا
  )دوالر أمريكي( كوت ديفوارالهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 المجموع  2021 2020 2019 2018 20162017التفاصيل
     األصلي

 465,740  185,740 0 130,000   150,000  التمويل الموافق عليه لليونيب

 56,373  22,482 0 15,735   18,156  تكاليف الدعم لليونيب

  460,000   0  0  0   460,000  التمويل الموافق عليه لليونيدو

  32,200   0  0  0   32,200  تكاليف الدعم لليونيدو

  925,740   185,740  0  130,000   610,000  إجمالي النمويل

  88,573   22,482  0  15,735   50,356  إجمالي تكاليف الدعم

  1,014,313   208,222  0  145,735   660,356  المجموع الكلي

              المنقح

  465,740 185,740  0  280,000  0     التمويل الموافق عليه لليونيب

  56,373 22,482  0  33,891  0     تكاليف الدعم لليونيب

  460,000  0  0  460,000  0     التمويل الموافق عليه لليونيدو

  32,200  0  0  32,200  0     تكاليف الدعم لليونيدو

  925,740  185,740  0  740,000  0     إجمالي التمويل

  88,573  22,482  0  66,091  0     إجمالي تكاليف الدعم

  1,014,313  208,222  0  806,091  0     المجموع الكلي

شات الباإلضافة إلى   -4 سيكونان  واليونيدو كل من اليونيبوبعد تلقي ضمانات بأن  اليونيبمستفيضة مع المناق
طة ا اعدة الحكومة في تنفيذ أنش ريحتين الجارية وتلك المقترحة في  إلزالةقادرين على مس  الرابعةالثالثة والش

  .، تقدم األمانة طلب حكومة كوت ديفوار لتنظر فيه اللجنة التنفيذيةالمجموعتين

                                                 
  من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في كوت ديفوار إلى األمانة. 2019تشرين األول/اكتوبر  7وفقاً للخطاب تاريخ  1
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  لهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد ا عن استهالكالتقرير 

من المواد  األوزون دطن من قدرات استنفا 45.05استهالك  كوت ديفوار عنأبلغت حكومة   -5
، وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال للمواد 2018ي عام ية فالهيدروكلوروفلوروكربون

للفترة من   الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك  2في المائة. ويبين الجدول  29بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية
2014-2018.  

  )2018-2014للفترة  7(بيانات المادة  كوت ديفوارالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 2الجدول 
 خط األساس  2018 2017 2016 2015 2014 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد

   طن متري
 1,159.70 819.03 855.68 892.32 932.6 961.61  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

  0.00 0.00 0.00 *0.63 0.03  123الهيدروكلوروفلوروكربون 

  0.00 0.00 0.00 *0.24 0.04  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

  819.03 855.68 892.32 933.47 961.68  المجموع (طن متري)

    األوزونطن من قدرات استنفاد 

 63.80 45.05 47.06 49.08 51.29 52.89  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

  0.00 0.00 0.00 *0.01 **0.00  123الهيدروكلوروفلوروكربون 

  0.00 0.00 0.00 *0.03 **0.00  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون

 63.80 45.05 47.06 49.08 51.33 52.89  المجموع (طن متري)

  إلى نتائج تقرير التحقق، أكدت الحكومة أن استهالك هذه المواد هو صفر؛ وقد تم إرسال التأكيد من قبل الحكومة إلى أمانة األوزون. *استناداً 
  ** ضئيل.

ً بسبب أنشطة إدارة إزالة المواد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  يشهد  -6 في البالد انخفاضا
، وممارسات الخدمة 22ما في ذلك الضوابط على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون الهيدروكلوروفلوروكربونية، ب

  ء.التبريد وتكييف الهوا قطاع، واعتماد المعدات القائمة على البدائل في نتيجة للتدريباألفضل التي يتبعها الفنيون 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير الستهالقطاعية الأبلغت حكومة كوت ديفوار عن البيانات   -7
من  7 وقد كانت هذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة، 2018عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  بروتوكول مونتريال.

  تقرير التحقق

ام ت  -8 ذ نظ ة كوت ديفوار تنفّ د تقرير التحقق أن حكوم ادرات المواد أّك ص لواردات وص راخيص وحص
تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  2015الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي حين أن الحكومة أبلغت في عام  عن اس

ى المادةب 141والهيدروكلوروفلوروكربون  123 ار تقرير التحقق إلى عدم  7 بمقتض من بروتوكول مونتريال، أش
  تسجيل واردات لتلك المادتين.

-2015لجنة التنفيذية للفترة لألهداف المحددة في اتفاقها مع ال ممتثلةخلص تقرير التحقق إلى أن كوت ديفوار   -9
ترك بين الوزارات لتنظيم عمليات  ى، فقد أوص؛ ومع ذلك2018 وم مش ا بتنفيذ اإلجراءات التالية: اعتماد مرس أيًض

دير وتوزيع و دير وعبور وإعادة تص تيراد وتص ويق اس تنفدة لألوزون ؛تس تخدام المواد المس  وإجراء وحيازة واس
وقزيار ريح عنوالتأكد من  غازات التبريدلمراقبة جودة  ات منتظمة إلى الس ائع ؛  التص مان الجميع البض تدريب وض

تنفدة لألوزون لموظفي الجمارك واإلنفاذ ال د المواد المس تمر على مراقبة ورص ؤولين منمس وزارة التجارة  والمس
طة ؛ وال غيرة والمتوس ركات الص جيع الش ناعة وتش تنفدة وص وابط المواد المس أن ض ر المعلومات والتوعية بش نش

لحة في البلد ؛ واعتماد حاب المص ق  الرموز الجمركية لألوزون لمختلف أص ع للنظام المنس تيعاب المواد الموّس الس
  .الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي

   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  الثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني
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ادي التحاد االل التزمت حكومة كوت ديفوار باللوائح دون اإلقليمية  -10 ) UEMOAا (والنقدي لغرب أفريقيقتص
. يوجد في البلد إطار تشريعي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك سق إدارة المواد الخاضعة للرقابةالتي تن

خدام  ت تيراد واس بة اس به لمراق قانوني معمول  يةوتنظيمي و يدروكلوروفلوروكربون ظام المواد اله لك ن ما في ذ ، ب
ص  تيرو؛  2013الذي دخل حيز التنفيذ في عام  كلوروفلوروكربونية للمواد الهيدروالحص اد معدات التبريد يحظر اس

. تتولى مديرية التجارة إصدار حصص استيراد 22الهيدروكلوروفلوروكربون  على القائمة وتكييف الهواء المستعملة
   بعد التشاور مع وحدة األوزون الوطنية. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  -11

ات  )أ( اني حلق د ثم ب  تم عق دري ل لت د المواد  240عم دي ة وتح ارك على مراقب اً من موظفي الجم موظف
افة إلى  الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، باإلض

 االتجار غير المشروع؛

ع حلقات عمل لتدريب    )ب( ات الجيدة في 315تم عقد تس التبريد والمناولة  فنياً من فنيي التبريد حول الممارس
 اآلمنة للتقنيات القائمة على الهيدروكربون؛ و

راء   )ج( تردادأدوات معدات وتم ش ف الخدمة (مثل وحدات االس ريب وأجهزة كش وأجهزة التعرف على  التس
دات  د ووح ازات التبري امغ فر واللح اس األص النح ام ب ب المتفرعة  اللح ابي ات التفريغ واألن خ ومض

ب المهني ( دري ات األدوات لمركز الت دات ومجموع ات األدوات)؛ وتوفير المع  Centre deومجموع
Perfectionnement aux Métiers de Mécanique et d’Electricité (CPMME) ؛ وتدريب المدربين(

 على استخدام المعدات المشتراة.

  يعتنفيذ ورصد المشار  وحدة

اقامت وحدة األوزون الوطنية،   -12 طة عدة خبير تبريد واحد وخبير جمركيبمس خطة إدارة إزالة ، بمراقبة أنش
لتحقق جراء اوجمع البيانات ذات الصلة بما في ذلك دعم الخبير المستقل المعين إل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،

 تنفيذ ورصد المشاريع. تفاصيل النفقات التي تكبدتها وحدة 3الجدول  ويوفرالمستقل. 

  

  )دوالر أمريكي( النفقات التي تكبدتها وحدة تنفيذ ورصد المشاريع في كوت ديفوار: 3الجدول 

 الفعلية -المجموع  الشريحة الثانية الشريحة األولىالتفاصيل
 الفعليةالميزانيةالفعليةالميزانية

 60,000 35,00035,00025,00025,000  والمستشارونالموظفون
  0  0 0 0 0 االيجار

  10,000  5,000 5,000 5,000 5,000 السفر
  10,000  5,000 5,000 5,000 5,000  حلقات العمل/االجتماعات

  10,000  5,000 5,000 5,000 5,000 التواصل
  0  0 0 0 0 غيره

  90,000  40,000 90,000 50,000 50,000 المجموع

  

  مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن،  900,000، من أصل مبلغ الـ 2019 تشرين األول/اكتوبركما في    -13
رف  على  دوالر أمريكي لليونيدو) 222,689دوالر أمريكي لليونيب و 440,000( دوالر أمريكي 662,689تم ص

  .2020عام  بحلول نهايةدوالر أمريكي  237,311. وسيتم صرف الرصيد البالغ 4النحو المبيّن في الجدول 
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 لكوت ديفوار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي عن المرحلة األولى من 4الجدول 
  (دوالر أمريكي)

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه

 440,000 190,000190,000440,000 250,000 250,000 اليونيب
 222,689 460,000222,68900460,000 اليونيدو

 662,689 710,000472,689190,000190,000900,000 المجموع
رف  دل الص مع

% 
6710074 

  

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تان الثالثة والرابعة المجموعتانالشريحخطة تنفيذ 

، بالتمويل 2021حتى كانون األول/ديسمبر  2020 األنشطة التالية في الفترة من كانون الثاني/ينايرسيتم تنفيذ   -14
  المتوفر في إطار الشريحتين الثالثة والرابعة المجموعتين:

موظف من موظفي الجمارك على  300عشر حلقات عمل (في العاصمة أبيدجان وأهم موانئ الدخول) لـ   )أ(
مراقبة وتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛مريكي) دوالر أ 100,000( واالتجار غير المشروع بالمواد الخاضعة للرقابة (اليونيب)
 
ر حلقة عمل لحوالي    )ب( ات الجيدة في التبريد  450اثنتا عش تخدام فنياً من فنيي التبريد على الممارس واس

لة  غازات التبريد بدي يةال تطوير نظام و، وخدمة معدات تكييف الهواء ؛ للمواد الهيدروكلوروفلوروكربون
غازات أيًضا باستخدام  اي سيتم ربطذ، والدون اإلقليميإلصدار الشهادات للفنيين على المستويين الوطني و

غيله في عام الفنيين المعتمدين المدربين فقط من قبل التبريد دوالر  100,000(اليونيب) (  2020، ليتم تش
  ) ؛أمريكي

  
ان بيدرو) وورش خدمة التبريد مع   )ج( وكرو وس تعزيز مراكز االمتياز الموجودة في مدينتين كبرتين (ياماس

افية لمراكز التدريب وورش التبريد (توفير معدات  تردادومجموعات خدمة إض وأجهزة  مثل وحدات االس
ف ريب كش فر واللحاموأجهزة التعرف على غازات التبريد ووحدات  التس خات  اللحام بالنحاس األص ومض

مل ذلك الدعم التقني وتدريب الفنيين والمدر يش بين التفريغ واألنابيب المتفرعة ومجموعات األدوات)؛ وس
 أمريكي)؛ و دوالر 460,000(  (اليونيدو)

  

روع (اليونيب) (  )د( طة في إطار خطة أمريكي) دوالر 80,000وحدة إدارة المش د تنفيذ األنش لة رص : مواص
اعدة لوحدة األوزون الوطنية في  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك توفير المس

 توزيع النفقات المتوقعى.  5جمع البيانات واإلبالغ والتقييم. ويبين الجدول 

دول  ج ة ا:5ال ل رح م ل روع ل مش دة إدارة ال ل وح وي م ع ت وزي واد ت م ة ال ة إدارة إزال ط ن خ ى م ألول
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار

 التمويل المطلوب (دوالر أمريكي) الوصف
 25,000 توظيف مستشارين وطنيين

 202045,000-2019تقرير التحقق للفترة 
  10,000 سفر الموظفين لتنسيق المشروع

  80,000 المجموع
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  الثالثةالشريحة التأخير في تقديم 

لة مع   -15 اورات مفص أن الجدول الزمني لل اليونيبأجرت األمانة مش ، مع 2019تنفيذ الكلي للفترة بعد عام بش
ارة إلى طة المتبقية بحلول عام  اإلش تكمال األنش عباً للغاية. ونتيجة من المرجح أن 2020أن اس ، تم لذلك يكون ص
ش االتفاق على ساسي ي تتعلق ب، والتطة المخطط لها في المرحلة األولىالحاجة إلى وقت إضافي الستكمال األن شكل أ
  .2021، مع تقديم الشريحة األخيرة في عام وتعزيز اإلنفاذ ةبقطاع الخدم

ريع تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  -16 وء  من أجل تس ض
نوات ا ائدة في البلدلظروالعائد للتأخير لمدة ثالث س عبة الس يعمل وف الص ب مع وحدة عن كث واليونيدو اليونيب، س

لحة الوطنيين اآلخرين و حاب المص رعة دعماألوزون الوطنية وأص ات الجيدعلى االتدريب  ينفذان بس ة التي لممارس
مل  ل نكا، كما فني 350من فنيي الخدمة (بدالً من فنيا  450تش  300 ، وبناء قدرات وتدريب مخطط له في األص
ل) كان، كما من موظفي الجمارك 250(بدالً من  من موظفي الجماركموظفاً  امخطط له في األص ر ، ودعم المس

ريع لتعزيز مراكز التميز و د تجا ةوكاالت الخدملالمعدات تقديم دعم الس طة لتعزيز رص رة المواد وغيرها من األنش
  زون واإلبالغ عنها.المستنفدة لألو

  التقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير التحقق

حقق  -17 ت ل قرير ا ت ئج  ا نت على  اًء  ث بن هالك  حي ت ين أن اس ب لوروكربونت ف لورو دروك هي ل و  123 ا
ى المبلغ عنه ب141الهيدروكلوروفلوروكربون  جيله في من البر 7المادة  بمقتض ح الجماركوتوكول لم يتم تس ، أوض

رين األول/ 29أنه في  اليونيب لت الحكومة 2019أكتوبر تش ً ، أرس ميا تويات  حلتنقيأمانة األوزون  إلى طلباً رس مس
  .للصفر 2015ب لعام 141والهيدروكلوروفلوروكربون  123الهيدروكلوروفلوروكربون  2015استهالك 

ألنشطة التالية اأن حكومة كوت ديفوار ستنفذ  اليونيب بلغ، ألتوصيات الواردة في تقرير التحققفيما يتعلق با و  -18
ريحتين في إطار تمويل د تج الش ترك بين الوزارات لمراقبة ورص وم المش ارة المواد الثالثة والرابعة: اعتماد المرس

تنفدة لألوزون لتعزيز نظام التر د نوعية  إلىإجراء زيارات وخيص الخاص به ؛ االمس وق لرص  تبريدغازات الالس
ريح عن ائع والتص تنفدة لألوزون ؛  البض لة تنفيذ تدريب موظفي الجمارك والتي تحتوي على مواد مس مواص

لمستنفدة اوالمسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مراقبة ورصد المواد 
طة التوعية والعمل على اعتمادولألوزون ؛  طالع بمزيد من أنش ق  الرموز الجمركية االض عالللنظام المنس  موّس

  بموجب تعديل كيغالي.

  اإلطار القانوني

ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   -19 درت حكومة كوت ديفوار بالفعل حص  2019أص
تنفاد األوزونمن قدرات اطن  42.9 والمحددة عند وتخطط  أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.، وهي أقل من س

هادات إلى فنيي خدمة التبريد في عام  دار الش اً لتنفيذ نظام إلص ات 2020الحكومة أيض يؤدي إلى ممارس جيدة  س
تعال  امة والقابلة لالش تخدام اآلمن لغازات التبريد الس تخدام واالس غط وتعزيز اس  تبريد من قبلغازات الوعالية الض

  . لمعتمدين المدربينالفنيين ا

  قطاع خدمة التبريد

 طلب للحصول على معلومات حول ما إذا كانت عمليات التعديل التحديثي للمعدات القائمة على تلقي بناًء على  -20
تعال قد أجريت في كوت ديفوارقابلة بغازات التبريد ال 22 الهيدروكلوروفلوروكربون ار لالش إلى عدم  اليونيب، أش

ديثي ل وجود ث تح دي ات تح ة على عملي ائم دات الق دروكلوروفلوروكربونلمع دروكربون وأن ب 22 الهي ا منالهي  أي
ح  يروجانالحكومة وقطاع خدمة التبريد ال  ات. كما أوض ات التبريد الجيدة التي  اليونيبلمثل هذه الممارس أن ممارس
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ملت  فنيا 520تم توفيرها لنحو  تعال. كما أكد اآلمنة لغازات التبري المناولةش أن حكومة كوت  اليونيبد القابلة لالش
  . المتعلقة بهذه الممارسة 2ديفوار تدرك تمام اإلدراك القرارات

  تنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

) والرابعة 2016كوت ديفوار تنقيح اتفاقها مع اللجنة التنفيذية من خالل دمج الشريحة الثالثة (حكومة  تطلب  -21
والتذييل  16. وبناًء على ذلك، تم تحديث الفقرة 2021) وتمديد تاريخ تقديم طلب الشريحة الخامسة حتى عام 2018(
 إرفاقسيتم واألول بهذه الوثيقة.  المرفقوضح في و مهبين الحكومة واللجنة التنفيذية، كما المبرم ألف من االتفاق -2

  والثمانين. الرابعلالجتماع االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النهائي 

 الخالصة

ع في البلد قد نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طختقدّم تنفيذ ي     -22 تقر.  بما أن الوض نظام إن اس
ص خيصاتر تيراد  وحص تهالك يعملفي البلد االس قل من أ 2018لعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكان اس

ردة في تقرير ؛ كما التزمت الحكومة بتنفيذ التوصيات الوافي المائة 21.5أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال بـ 
طة في إطار المرحلة األولى بحلول والتحقق.  مبر ألول/كانون اتلتزم الدولة بإكمال األنش ، تحقيق ذلكلو؛ 2021ديس

يعجل بتفي ذلك اتفاقها مع اللجنة التنفيذية بما  تنقيحطلبت  ريحتين الثالثة والرابعة مما س طة. جمع الش ويتم نفيذ األنش
د واردات م تنظر و؛ ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني تزويد موظفي الجمارك واإلنفاذ بالتدريب على مراقبة ورص

تيراد المعدات االحكومة في  تقبل ال 22 لقائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونتنفيذ حظر على اس ، قريبفي المس
شهادات لفنبو 2020تطوير الحظر في عام تقوم بوستجري مشاورات و شاء نظام إلصدار ال ل نهاية يي التبريد بحلوإن

و في لجنة األوزون الوطنية إن ، وتعزيز مراكز التميز لفنيي التدريب. 2020عام  لتي توفر ارابطة التبريد هي عض
ارك في  ال وتش ذ بروتوكول مونتري أن تنفي ة بش امل ادات الش ة واإلرش ص  توزيعالمراقب المواد حص

رف األموالوقد وبرامج التدريب للفنيين.  الهيدروكلوروفلوروكربونية ريحة الثانية بال بموجب تم ص كامل. ومن الش
لتدريب اوتدريب وبناء قدرات الفنيين ومراكز  22الهيدروكلوروفلوروكربون  واردات رصد ومراقبةشأن الجمع بين 

ة على  ائم دات الق اد على المع ل االعتم دروكلوروفلوروكربونوتقلي ة  22 الهي دام ت هم في اس ة الأن يس مواد إزال
  على المدى الطويل. الهيدروكلوروفلوروكربونية

  التوصية

  :تنظر فيفي أن علماً  التنفيذيةاللجنة  قد ترغب  -23

ريحة أن تأخذ علماً بالتقرير    )أ( ارة إزالة خطة إد الثانية من المرحلة األولى منالمرحلي عن تنفيذ الش
 ؛ كوت ديفوارالهيدروكلوروفلوروكربونية في  المواد

مديد مدة المرحلة األولى من خطة      )ب( لة الموادأن توافق على ت ية الهيدروكلوروفلورو إدارة إزا كربون
 ؛ 2021إلى  2020من 

مت   )ج( قا ندوق  نة الص ما ماً أّن أ خذ عل تأ فاق بتنقيحأن  جنة والل كوت ديفواربين حكومة  المحدث االت
تمديد مدة  لف إلظهارأ-2 التذييلالتنفيذية، الوارد في المرفق األول بهذه االتفاقية، وعلى وجه التحديد 

) 2018ة () والشريحة الرابع2016ويل المنقح الذي جمع الشريحة الثالثة (المرحلة األولى وجدول التم
ة حتى عام  ريحة الخامس افة فقرة جديدة 2021وغيّر جدول الش ارة إلى أ 16، وأنه تمت إض ن لإلش

 ؛ والسبعينالخامس االجتماع  خالل الذي تم التوصل إليه ذلكيحّل محّل االتفاق المحدث 

ريحتان وافق علىتأن   )د( زالة المواد من المرحلة األولى من خطة إدارة إوالرابعة المجموعتان الثالثة  الش
ة  دروكلوروفلوروكربوني ة ، لكوت ديفوارالهي ريح ذ الش ة تنفي ام وخط ا بمب 2020لع ة له ابل لغ المق

ألف من دوالر أمريكي 806.091 ة 280,000، يت الغ ة الب ال اليف دعم الوك د تك  دوالر أمريكي زائ
ة  دوالر أمريكي 460,000ب و لليوني 33,891 الغ ة الب ال اليف دعم الوك د تك دوالر  32,200زائ

 و أمريكي لليونيدو؛

                                                 
  .73/34و  72/17المقرران  2
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ى بها في تقرير التحقق، وأن تفيد، أن تطلب من حكومة كوت ديفوار واليونيب   )ه( تنفيذ التدابير الموص
ترك بين الوزار وم المش ادس والثمانين، باعتماد المرس طة اليونيب، االجتماع الس لتنظيم ات بواس

دير عمليات  دير وعبور وإعادة تص تيراد وتص تنفدة لألوزون وتجارةاس ، وغيرها من المواد المس
دير المواد  تيراد وتص اس ة ب د المتعلق ة والرص أن تعزيز نظم المراقب دابير بش الت

  الهيدوروكلوروفلوروكربونية.
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 األول المرفق

 المتعدد األطرافواللجنة التنفيذية للصندوق  كوت ديفواربين حكومة المحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال
  لتخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

  (التغييرات ذات الصلة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)

واللجنة التنفيذية في االجتماع  كوت ديفواريحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  المحدثان هذا االتفاق   .16
  للجنة التنفيذية.  والسبعينالخامس 

 األهداف والتمويلألف:  -2التذييل  .2

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  
مونتريال لمواد جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 
استهالك األوزون)

 غير متوفر 41.47 41.47 57.42 57.42 63.8063.8057.4257.4257.42غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

قدرات استهالك األوزون) 

 غير متوفر 41.47 41.47 57.42 57.42 63.8063.8057.4257.4257.42غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيب(

250,0000190,00000 0 0 280,000 0 185,740 905,740 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
أمريكي)

30,360022,99800 0 0 33,891 0 22.482 109,631 

 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
) (دوالر أمريكي)اليونيدو(

460,0000000 0 0 460,000 0 0 920,000 

(دوالر  المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
أمريكي)

34,5000000 0 0 32,200 0 0 66,700 

 1,825,740 185,740 0 740,000 0 0 710,0000190,00000إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 176,331 22.482 0 66,091 0 0 64,760022.99800مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 2,002,071 208,222 0 806,091 0 0 774,7600212,99800إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي) 3.3

 22.33استهالك األوزون)أطنان قدرات متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ال 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 41.47أطنان قدرات استهالك األوزون)(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

  

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


