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 ع متعددة السنواتيرامش –ورقة تقييم المشروع 

 غينيا

 
 تدبير الرقابة  االجتماع الذي أقّر المشروع  الوكالة  ( عنوان المشروع 1)

خطة إدارة إزالة المواد  

 ( )المرحلة األولى الهيدروكلوروفلوروكربونية

منظمة )رئيسية(؛  للبيئة برنامج األمم المتحدة

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 2020% بحلول عام  35 66

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(  1.93 2019السنة:  ( 1)المرفق جيم، المجموعة  7( أحدث بيانات المادة  2)

 

  2018 السنة: األوزون( استنفاد ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات 3)

مكافحة  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات  

 المعملية

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي 

  الخدمة التصنيع  

 1.93    1.93     22الهيدروكلوروفلوروكربون  

 

 األوزون(  استنفاد( بيانات االستهالك )طن من قدرات  4)

 7.51 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  22.61 : 2010- 2009خط األساس لفترة  

 األوزون(  استنفاداالستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات  

 4.88 المتبقي: 2.63 بالفعل: موافق عليه 

 

 المجموع  2020 ( خطة األعمال 5)

 1.41 1.41 األوزون(  استنفادة لألوزون )طن من قدرات دإزالة المواد المستنف   برنامج األمم المتحدة للبيئة

 129,950 129,950 التمويل )دوالر أمريكي(

 1.96 1.96 األوزون(  استنفادة لألوزون )طن من قدرات دالمستنف إزالة المواد  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 172,000 172,000 التمويل )دوالر أمريكي(

 
 المجموع  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 * ( بيانات المشروع 6)

 ال ينطبق  14.70 14.70 14.70 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 22.61 22.61 ال ينطبق  بروتوكول مونتريال بموجب حدود االستهالك 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق  4.87 4.87 4.87 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7.51 7.51 ال ينطبق 

التمويل المتفق  

   عليه

 )دوالر أمريكي( 

برنامج 
األمم  

المتحدة  

 اإلنمائي

 245,000   100,000 0 0 0 0 0 60,000 0 85,000 تكاليف المشروع 

11,050 0 7,800 0 0 0 0 0 13,000   31,850 

منظمة  
األمم  

المتحدة  

للتنمية  

 الصناعية

 285,000   125,000 0 0 0 0 0 0 0 160,000 تكاليف المشروع 

12,000 0 0 0 0 0 0 0 8,750   20,750 

التمويل الذي أقرته اللجنة  

 )دوالر أمريكي(  التنفيذية

 305,000   0 0 0 0 0 0 60,000 0 245,000 تكاليف المشروع 

 30,850   0 0 0 0 0 0 7,800 0 23,050 تكاليف الدعم 

إجمالي التمويل المطلوب إقراره  

في هذا االجتماع )دوالر  

 أمريكي( 

 225,000   225,000 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع 

 21,750   21,750 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم 

 االتفاق المحيّن المرفوع إلى االجتماع الخامس والثمانين. *

 
 فردية الموافقة ال توصيات األمانة: 
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 وصف المشروع

 

 الخلفية

 

تين سية، طلبا لتمويل الشريحبوصفه الوكالة المنفذة الرئيبرنامج األمم المتحدة للبيئة، قدم ، يغينيابالنيابة عن  .1

 بكلفة إجمالية تساويخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولى من من المرحلة األ الثالثة والرابعة

دوالرا أمريكيا لتكاليف الدعم لبرنامج األمم  14,950زائد دوالر أمريكي  115,000أي ، اأمريكي ادوالر 302,450

دوالر أمريكي لتكاليف الدعم لمنظمة األمم المتحدة للتنمية  12,000دوالر أمريكي زائد  160,000و ،المتحدة للبيئة

وتقرير التحقق من   ةثانية اليحويشتمل الطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشر  الصناعية، على النحو المطلوب أصال.

الفترة في خالل سنوية تنفيذ الالوخطة  2019 – 2014خالل الفترة في ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ا

2020 – 2022 . 

 

 المقدمة

 

المرحلة األولى من خطة إدارة  مقترح في االجتماع السادس والستين، رفعت غينيا إلى عناية اللجنة التنفيذية .2

نقطة البداية . واستنادا إلى المعلومات المجمعة أثناء وضع الخطة، حددت غينيا  1إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

طن من   22.6الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخط األساس لالمتثال )أي    للتخفيضات المجمعة المستدامة

سابعة ، عمال بالمادة ال2010و  2009بلغ عنه لعامي  ملى بيانات االستهالك المعتمدة في ذلك عفاد األوزون(  قدرات استن

 .على التوالي ،طن من قدرات استنفاد األوزون 23.40و 21.80كانت تمثّل  يمن بروتوكول مونتريال، والت

 

. وكان من المفروض أن يرفع 2لثانيةفي االجتماع الثاني والسبعين، طلب تمويل الشريحة ا قدمت غينيا، ثم  .3

إال أّن التحقق لم  2013الطلب آنذاك مشفوعا بتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

طن من قدرات استنفاد  22.6بـ  2013لعام  ةيكن مكتمال. وعليه قدّر استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

خط األساس لالمتثال(. وتعليال لعدم رفع تقرير التحقق في حينه، شرح برنامج األمم وهي القيمة المعتمدة في  األوزون )

؛ إال 2014المتحدة للبيئة أنّه لم يتّم استكمال جمع البيانات عن االستهالك وأنّها لن تكون متوفرة إال في شهر مايو/أيار 

طن من قدرات استنفاد   22.6هالك المقدر بـ  ستهالك الفعلي قد يقّل عن االستأن المعلومات األولية كانت تشير إلى أّن اال

. وبعد أن أقّرت اللجنة التنفيذية الشريحة الثانية، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة تقرير التحقق المستقل حيث 3األوزون

طن من قدرات استنفاد األوزون أي  7.32، 2013تبيّن أّن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بلغ، في عام 

المبلغ عنه في طن من قدرات استنفاد األوزون  7.08طن من قدرات استنفاد األوزون على استهالك  0.24بما يزيد بـ 

طن من قدرات استنفاد األوزون  22.19كما تبيّن أّن هذا الرقم ثالث مرات أكثر انخفاضا من استهالك  20134عام 

 .2012عام المبلغ عنه في 

لغاية سنة ذلك و 2016و 2013وقد تراجع استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بصورة تدريجية بين عامي  .4

؛ ومنذ ذلك الحين، يتراجع االستهالك من استهالك العام السابقتقريبا في المائة  50مثل ي انخفاضاحيث سجل  2017

  .1في الجدول  2019 – 2011الفترة خالل كربونية في ويرد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروبصورة تدريجية. 

 (7المقّدمة عمال بالمادة  2019 – 2011)بيانات الفترة  غينيا ية فياد الهيدروكلوروفلوروكربونوم. استهالك ال1الجدول 
 خط األساس  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 411.09 35.00 40.00 43.63 85.45 102.72 124.0 128.72 403.56 446.00 باألطنان المترية

 22.61 1.93 2.20 2.54 4.70 5.65 6.89 7.08 22.19 24.53 من قدرات استنفاد األوزون باألطنان 

 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/37 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/28 
 UNEP/OzL.Pro/EsCom/72/28من الوثيقة  7الفقرة  3
 ويعزا هذا الفارق البسيط إلى بيانات المستوردين التي لم تؤخذ في الحسبان في بيانات وحدة األوزون الوطنية.  4
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واستعدادا لتقديم طلب تمويل الشرائح التالية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2020وفي بداية عام  .5

لفترة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تّمت عملية تحقق مستقلة من  

من بروتوكول مونتريال وفي  7عمال بالمادة  ،ك المبلغ عنهأّن بيانات االستهالخلص المحقق إلى . و2019 – 2014

 (.1صحيحة )على النحو الوارد في الجدول  ،إطار التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري في تلك السنوات

 ةلتأخر في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيا

 

( 2016تمويل الشريحة الثالثة )المستحقة في عام    تتمكن غينيا من تقديم طلبية، لم  منذ أن أقّرت الشريحة الثاني .6

 2015الوضع السياسي المرتبط باالنتخابات الرئاسية في عام  ب( بسب2018والشريحة الرابعة )المستحقة في عام 

 .5ء إيبوالوباية الواسعة النطاق لوالتغييرات في وحدة األوزون الوطنية واآلثار االجتماعية واالقتصاد

 

االجتماع الخامس  قبلتقديم طلب تمويل الشريحتين الثالثة والرابعة ن ععجزت غينيا ع، اقالو وفي ضوء هذا .7

تأكيدات بأّن وحدة األوزون الوطنية   للبيئة  برنامج األمم المتحدة   قشة الوضع الراهن في البالد، أعطىوالثمانين. وفي منا

برنامج المساعدة على االمتثال  قام بها التدريب، بما في ذلك عن طريق بعثاتأصبحت عملية وأّن موظفيها قد تلقوا 

 طلب التمويل. وعليه ل الخارجية التي تسببت في التأخير في تقديم  األمم المتحدة للبيئة، وأنّه تّم حّل المسائ  التابع لبرنامج

ة وتلك التي تتعلق تنفيذ األنشطة الجاريكون قادرة على ينيا ستّن برنامج األمم المتحدة للبيئة مطمئن إلى أّن غفإ

 بالشريحتين المطلوب تمويلهما في االجتماع الخامس والثمانين.

 مناقشة طلب تمويل الشريحتين الثالثة والرابعة

 

القيمة قدم إلى االجتماع الخامس والثمانين، اتضح لها أّن طلب تمويل الشريحتين المعندما استعرضت األمانة  .8

وذلك  امبالغ به ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني استهالك لالمتثال بالنسبة إلى ساساألخط التي حددتها غينيا ل

الحد األقصى لالستهالك والذي كان أقل بكثير من  2019 – 2013المحقق منه للفترة  كستهالحجم االباالستناد إلى 

ل االجتماعية والعوام ةلفترة عينها. وبعد تحليل معّمق لبيانات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيل المسموح به

نقطة البداية ض  تخفيلصت األمانة إلى أنّه ال بدّ من  مزيد من البحث مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، خواالقتصادية وبعد  

طن من   7.51طن متري ) 136.50الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  للتخفيضات المجمعة المستدامة

 .2014و 2013في المائة تقريبا على معدل االستهالك المحقق منه لعامي  10قدرات األوزون( أي ما يزيد بنسبة 

 

كلفة اإلزالة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد حتساب التوجيهية الوتماشيا مع المبادئ  .9

لمرحلة األولى من خطة ((، فإنّه يتعيّن تعديل مستوى تمويل ا12()و)60/44الهيدروكلوروفلوروكربونية )أي المقرر 

ك المواد ض استهاليخفتوالرامية إلى إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا 

 دوالر أمريكي، وهو المبلغ المقرر 647,000من    ،2020بحلول عام في المائة    35بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  

دوالر أمريكي(. وعلما بأنّه سبق وأقّر مبلغ  314,500بقيمة  تصحيح دوالر أمريكي )أي 332,500أصال، إلى 

، ال يبقى لتمويل الشرائح التالية من المرحلة األولى سوى مبلغ دوالر أمريكي للشريحتين األولى والثانية 305,000

 دوالر أمريكي. 27,500

 دوالر أمريكي المقرر 305,000غ استعراض المشروع، شرح برنامج األمم المتحدة للبيئة أّن مبل في خالل .10

المشمولة في المرحلة األولى من   عدد من األنشطة ه تّم التخطيط لتنفيذقد صرف بالكامل وأنّ  ةللشريحتين األولى والثاني

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فور الموافقة على التمويل. وبالتالي من شأن حصر الرصيد بمبلغ 

المرحلة األولى. أنشطة ه مؤخرا في تنفيذ تباكتسا سوءا ألنه يكبح الزخم الذي يكي أن يمّس غينيدوالر أمر 27,500

 
واالقتصادي  ( من أكثر حاالت تفشي هذا الوباء في التاريخ وتسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا وباضطراب الوضع االجتماعي 2016 –  2013كان تفشي حمى إيبوال في أفريقيا الغربية ) 5

 في المنطقة وال سيما في غينيا وليبيريا وسيراليون.
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على اعتبار أن تمويل األنشطة التحضيرية  2022المرحلة الثانية قبل عام من غير المتوقع عرض  ضال عن ذلك،وف

 لن يطلب قبل االجتماع السادس والثمانين.

ن أن يقوم االجتماع الخامس والثمانوفي ضوء هذه المعلومات وتماشيا مع الحاالت السابقة، وقع االتفاق على  .11

دوالر أمريكي، على أن تمثّل  225,000القيمة التي أقّرت لها من حيث المبدأ أي بالنظر في الشريحة الثالثة، حسب 

ستكمال األنشطة كلوروفلوروكربونية، الالشريحة األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

دوالر   50,000حتين الرابعة )دوالر أمريكي فيتّم عن طريق إلغاء الشري  314,500الجارية. أّما التخفيض المتوجب أي  

دوالر أمريكي من تمويل المرحلة الثانية من  197,500دوالر أمريكي( وحسم مبلغ  67,000أمريكي( والخامسة )

 الخطة، متى قدّمت.

تين الثالثة طلب تمويل الشريحغينيا، أعاد برنامج األمم المتحدة للبيئة تقديم بالنيابة عن وعلى هذا األساس و .12

 246,750 بكلفة إجمالية تساويخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولى من ن المرحلة األموالرابعة 

دوالر أمريكي لتكاليف الدعم لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  13,000دوالر أمريكي زائد    100,000ا، أي  أمريكي  ادوالر

ويشتمل ليف الدعم لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.  دوالرا أمريكيا لتكا  8,750دوالر أمريكي زائد    125,000و

 – 2020الفترة في خالل سنوية تنفيذ الالوتقرير التحقق وخطة  ثانيةة اليحالطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشر

2022 . 

 إلفادة عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا

 

إلى أكثر من سبب. إن  2013منذ عام  غينيايعزا التراجع في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  .13

لطلب على المواد أدّتا إلى انحسار اعدّة سنوات على مدى الد األزمة السياسية وجائحة إيبوال التي ضربت الب

يص الستيرادها وتصديرها فضال عن تدريب فنيي ما أّن تفعيل نظام الحصص والتراخكالهيدروكلوروفلوروكربونية. 

كلها عوامل ساهمت  ،22-واستيراد معدات تبريد وتكييف هواء ال تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون قطاع التبريد

 . يةالهيدروكلوروفلوروكربونواد مالاستهالك  بدورها في الحدّ من

 التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

بيانات استهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التقرير عن تنفيذ البرنامج عن  غينيابلّغت  .14

 من بروتوكول مونتريال.  7عمال بالمادة  المبلغ عنهاالستهالك بيانات هي متماشية مع و 2019عام في القطري 

 تقرير التحقق

والحصص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خيص الترل انظام طبقت  غينياأّكد تقرير التحقق أنّ  .15

التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية ودون مضاعفة وأوصى ببناء قدرات ضباط الجمارك عن طريق  وتصديرها

وتدريب  جهزة التعرف على غازات التبريداإلقليمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون وتزويد إدارة الجمارك بأ

  لتجنب الخلل بين الحصص المرخص لها والكميات المستوردة فعال. هم حصصعلى استخدام الموردين 

تنفيذ الشريحة الثالثة  عين االعتبار عند د برنامج األمم المتحدة للبيئة أّن غينيا ستأخذ توصيات المحقق فيكّ وأ .16

هذا النشاط من جمارك وسيتواصل تّم تدريب ضباط الوقد من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 .أجهزة التعرف على غازاتالمزيد من  لتوفير ابندالشريحة الثالثة  تضمنتوس 2022إلى  2020
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 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة من خطة إدارة ثانيالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

 اإلطار القانوني
 

وحدة األوزون إلى جانب نظام التراخيص والحصص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فرضت  .17

لكفالة االمتثال للتشريعات اإلقليمية التي   استيراد المعدات القائمة على تلك الموادقبل  موافقتها    االستحصال علىالوطنية  

. ووضعت غينيا مدونة للممارسات السليمة لمنع تنفيس غازات التبريد االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقياوضعها  

 في أثناء خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها. 

بة والمدرجة على المرافق أ وب وهـ من بروتوكول  حظر استيراد جميع المواد الخاضعة للرقا  علىأّكدت غينيا  و .18

ال بدّ من موافقة مسبقة الستيراد كل المواد المستنفدة وحن(.  تخدامات الحجر الصحي والسابقة للشمونتريال )في ما عدا اس

ت التفتيش لألوزون والمعدات القائمة عليها؛ وقد أدرجت المواد المستنفدة لألوزون على قائمة السلع التي تخضع لعمليا

مركز تنسيق في ميناء كوناكري لمساعدة ضباط الجمارك على البيئي. وفضال عن ذلك، فإنّه لوحدة األوزون الوطنية 

التعرف على غازات التبريد والمعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون، عند الحاجة. وإّن السلطات العامة على 

ونية وال باستخدام المواد المستنفدة لألوزون المحظورة وال بوجودها في األسواق استيراد غير قان ليةعم غير بينة بأيّ 

 المحلية وال بتخزينها.

 . 2019ديسمبر/كانون األول  5صدقت غينيا على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في  .19

 قطاع خدمة التبريد
 

 :في إطار الشريحة الثانية تّم تنفيذ األنشطة التالية .20

ضابط جمارك على التعرف على المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عليها  165تدريب  (أ)

؛ وقد ساهم التدريب في بناء قدرات أجهزة التعرف على غازات التبريدوضبطها وعلى استخدام 

 ؛زون ومنعهبالمواد المستنفدة لألوعناصر الشرطة على رصد اإلتجار غير المشروع 

 

اع التبريد وعلى المناولة المأمونة  ـممارسات الجيدة في قطالت على ـا في مدن سـفني 177تدريب و (ب)

 .2018و 2016بين عامي  ،غازات التبريد القابلة لالشتعالـل

 

 وإعداد التقارير وحدة تنفيذ المشروع والرصد

 

وهي لجنة  هامؤسسات أخرى في تنفيذ إدارة المشاريع. وتشاركإّن وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن  .21

ات في تّم رصد تنفيذ المشاريع وجمع البيانقد ارة الجمارك ووزارة التجارة. ووإد 6االمتيازاألوزون الوطنية ومراكز 

استعانت وحدة األوزون الوطنية باستشاريين )خبير في التبريد وآخر في الجمارك( للمساعدة إطار الشريحة الثانية. و

دوالر  30,000على رصد تنفيذ كل أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولتاريخه، صرف 

رواتب الموظفين على أمريكي دوالر  20,000أمريكي على تنفيذ المشاريع والرصد وإعداد التقارير، بما في ذلك 

 دوالر أمريكي على رحالت السفر لرصد التنفيذ. 10,000ووأتعاب االستشاريين 

  

 
 تّم تعيين مؤسسات التدريب المهني وعدد من كبار ورش اإلصالح ألداء دور مراكز التدريب للفنيين وإدارة المعدات للفنيين في األقاليم.  6
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 مستوى صرف األموال

 

 145,000)أي  المقرردوالر أمريكي  305,000كان قد صرف إجمالي مبلغ ، 2020مارس/آذار بتاريخ  .22

على منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(   دوالر أمريكي  160,000ودوالر أمريكي على برنامج األمم المتحدة للبيئة  

 . 2على النحو الوارد في الجدول 

 غينيا. التقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2الجدول 

 ي()دوالر أمريك

 الوكالة
 المجموع الشريحة الثانية الشريحة األولى

 مصروف مقرر مصروف مقرر مصروف مقرر

 145,000 145,000 60,000 60,000 85,000 85,000 برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 160,000 160,000 0 0 )*( 160,000 160,000 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 305,000 305,000 60,000 60,000 243,981 245,000 المجموع

 100 100 100 نسبة الصرف )%(

 .للجنة التنفيذيةأمريكي في االجتماع الثمانين دوالر  1,019ت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مبلغ د* أعا

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد خطة تنفيذ الشريحة الثالث

 :2022تموز /يوليوو 2020 حزيرانيو/لتالية في الفترة الواقعة بين يونستنفّذ األنشطة ا .23

جمارك وشرطة على التعرف على المواد  طضاب 120ورش عمل لتدريب ست  (أ)

تدريب لتسهيل تدريب ضباط لقائمة عليها وضبطها؛ ووضع دليل  الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات ا

الجمارك وكتيب مبسط لتسهيل التخليص الجمركي لغازات التبريد وأجهزة التبريد وتكييف الهواء 

المستوردة؛ والتوقيع على مذكرة تفاهم مع هيئة الجمارك لكفالة استدامة برنامج تدريب ضباط الجمارك 

 دوالر أمريكي(؛ 50,000للبيئة( ))برنامج األمم المتحدة 

 

؛ لهواء على ممارسات الخدمة الجيدةفنيا إضافيا في قطاع التبريد وتكييف ا 175دورات لتدريب  وسبع (ب)

وتضمين مناهج المدارس األساسية المعنية بالتدريب في قطاع التبريد وتكييف الهواء الممارسات الجيدة 

تكييف المواد التدريبية ابلة لالشتعال أو السامة؛ وات التبريد القفي قطاع التبريد واالستخدام المأمون لغاز

)برنامج األمم المتحدة   التي وضعها برنامج األمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جمعية التبريد وتكييف الهواء

 دوالر أمريكي(؛ 50,000للبيئة( )

 

استرداد   آلة  15أي  التبريد بها )  وشراء معدات وأدوات إضافية لتزويد مراكز التدريب وورش عمل قطاع (ج)

وأجهزة التعرف على عدة غازات تبريد ومضخات التفريغ ووحدات شحن غازات التبريد  ةمحمول

ومقياس تفريغ ومقياس شحن وأجهزة كشف التسرب وأسطوانات غاز التبريد وعدّة اللحام وعدّة المحمولة  

منظمة ) االمتيازاختبار الزيت ووحدة استصالح( وتدريب المنتفعين على استخدام األجهزة في مراكز 

 .(دوالر أمريكي 125,000( )تنمية الصناعيةاألمم المتحدة لل
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 تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

 

 طار القانوني اإل
 

طن من قدرات  1.65وتبلغ  2020حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  أصدرت غينيا .24

بروتوكول واألهداف المنصوص عليها في    2020لعام    ستهالك المسموح بهالحدّ األقصى لال  أقّل من  أياستنفاد األوزون  

 مونتريال.

 تعديل االتفاق

  

نقطة البداية أثناء استعراض المشروع، أشار برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى أّن غينيا وافقت على تعديل  .25

طن من قدرات استنفاد   7.5إلى    22.6الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من    للتخفيضات المجمعة المستدامة

طن من قدرات استنفاد األوزون. وعليه يعدّل الحد  4.87 لالمؤهل للتمويالمتبقي االستهالك األوزون على أن يساوي 

على   ،طن من قدرات استنفاد األوزون  4.87و  6.75  حتى يكون  2020و  2015األقصى لالستهالك المسموح به لعامي  

 التوالي.

ة المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد كلفحتساب اشيا مع المبادئ التوجيهية الوتم .26

المؤهل لتحقيق اإلزالة  المتبقي الحد األقصى للتمويلّن ((، فإ12)ج()74/50ية )أي المقرر فلوروكربونالهيدروكلورو

دوالر أمريكي مع العلم أنّه سبق وتّم إقرار مبلغ  420,000هو التدريجية التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.دوالر أمريكي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  530,000

 وعلى هذا األساس، يتّم تحيين االتفاق المبرم بين غينيا واللجنة التنفيذية على النحو التالي: .27

 ؛2020، هدف الحد األقصى لالستهالك المسموح به بحلول عام 1في الفقرة  (أ)

 نقطة البداية المعدلة؛ أ، -1في التذييل  (ب)

، األهداف المعدلة للحد األقصى لالستهالك المسموح به للمرحلة األولى والشريحة الثالثة أ-2في التذييل  (ج)

المتبقي واالستهالك  2022يوليو/تموز  31المعدلة وإلغاء الشريحتين الرابعة والخامسة والتمديد إلى 

 ؛للتمويل المحيّن المؤهل

تصحيح (،  1)ب()67/15)ج( و66/17قررين  أ وزيادة على التعديالت أعاله وتماشيا مع الم-2في التذييل   (د)

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من خطة إدارة إزالة المواد  حصةرسوم الوكالة ل

في المائة حتى تكون مطابقة لجدول التكاليف اإلدارية التي  7الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا إلى 

 ؛7اعتمدها االجتماع السادس والستون

 

تي تنسحب الفشل في االمتثال ليعادل القيمة الفي حال ض التمويل يخفأسلوب تتصحيح أ، -7في التذييل  (ه )

 .غرام دوالر أمريكي للكيلو 180أي  على البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض

 

 
 عين ألنه لم يكن لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حصة فيها.لم يدخل التصحيح عند اعتماد الشريحة الثانية في االجتماع الثاني والسب 7
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ستحدثة مال 16فقرة الرد فيه . كما ت27المشار إليها في الفقرة في المرفق األول من هذه المذكرة التعديالت  .28

االتفاق الجديد يحّل محل ذاك الذي توصلت إليه غينيا واللجنة التنفيذية في االجتماع السادس أّن تنّص على والتي 

 التقرير النهائي عن االجتماع الخامس والثمانين.ق نص االتفاق الجديد بالكامل بوالستين. ويرف

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة اإلزالة التدريجية للمواد 

، ستتعاون وحدة األوزون الوطنية ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلكفالة استدامة أنشطة خطة إدار .29

ج التعليمية المواد المتصلة بالممارسات همع مدرسة التدريب الرئيسية في قطاع التبريد وتكييف الهواء على تضمين المنا

تدريب فنيي قطاع  سيساعدواالستخدام المأمون لغازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة.  الجيدة في قطاع التبريد

استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها والحدّ على  ،   شراؤهايتمّ استخدام المعدات واألدوات التي    ال سيما على  ،التبريد

الهواء وإصالحها والحدّ من استهالك  من تسرب غازات التبريد في خالل صيانة أجهزة التبريد وتكييف

واإلدارة المأمونة لغازات التبريد البديلة. وبما أّن الوضع الراهن لقطاع التبريد وتكييف   22-الهيدروكلوروفلوروكربون

إجراءات لمنح الشهادات، إال أّن السلطات العامة ستواصل بناء قدرات معاهد التدريب باتخاذ الهواء في البالد ال يسمح 

 وجمعية فنيي تكييف الهواء. االمتيازومراكز 

 8تنفيذ السياسة الجنسانية

 

ستسعى وحدة األوزون الوطنية في إطار المرحلة األولى إلى النهوض في ما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني،   .30

بمشاركة النساء في ورش العمل التدريبية وإلى التوعية على أهمية بيئة عمل تراعي البعد الجنساني. سيستمر هذا النشاط 

 في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 الخالصة

 

طن من قدرات استنفاد  1.92من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بلغ استهالك غينيا ، 2019في عام  .31

طن من قدرات استنفاد األوزون.  6.75في المائة من االستهالك المسموح به والمحدد بـ  72األوزون أي أقل بنسبة 

تصديره وكان عامال فاعال في رقابة  لغينيا نظام حصص وتراخيص لضبط استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون و

واردات هذه المواد إلى البالد. وقد تّم تصحيح مستوى التمويل وتعديل استراتيجية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

الوطني ستهالك  اال  والتي تعبر بصورة دقيقة عن  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يتماشى مع نقطة البداية المحّينة

ضطراب اال  ال سيمالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبعد تأخير في التنفيذ يعزا إلى أكثر من سبب خارجي،  الفعلي ل

ة والتغييرات في وحدة األوزون الوطنية، عادت هذه األخير ،عدّة سنوات على مدىفي الوضع السياسي وجائحة إيبوال 

يب ضباط الجمارك والشرطة فضال عن فنيي الخدمة وكذلك بناء قدرات معاهد ستمر تدرإلى حالة التشغيل الكامل؛ كما ا

تّم صرف كل المبالغ المخصصة للشريحتين و. االمتيازالتدريب الرئيسية في قطاع التبريد وتكييف الهواء ومراكز 

 فيذ جميع األنشطة تن ظ على الزخم المكتسب فيفاح، سيالشريحة الثالثةت قر. وإّن أفي المائة 100األوليين بنسبة 

د تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسبعة أشهر إضافية يمديتّم ت. وقد  الجارية

 .2022على اعتبار أنّه لن تعرض المرحلة الثانية من الخطة قبل عام  2022لغاية يوليو/تموز 

لشريحة الثالثة واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد تاليا، فإّن األمانة ترفع طلب تمويل ا .32

الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا للدراسة الفردية نظرا للتعديالت المدخلة على نص االتفاق المبرم بين غينيا 

تصحيح و  واللجنة التنفيذية أي تصحيح نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

. وتشير 2022وإلغاء الشريحتين الرابعة والخامسة وتمديد فترة اإلنجاز إلى يوليو/تموز  مستوى التمويل اإلجمالي

األمانة إلى أّن برنامج األمم المتحدة للبيئة، وهو الوكالة المنفذة الرئيسية، قد أبدى موافقته التامة على التغييرات المقترحة 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنّه تّمت معالجة كل المسائل الفنية  على المرحلة األولى من خطة

 
 .مدى دورة المشروععلى    تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية)ب(، طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكاالت المنفذة والثنائية أن  84/92بموجب المقرر    8
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ية، كما عدّلت، والمالية بصورة مرضية. إّن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

 ل األنشطة المخطط لها في المرحلة األولى. استكمستسمح لغينيا ا

 

 التوصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .33

 علما: األخذ )أ( 

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (1)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا؛

لجنة أ من االتفاق المبرم بين غينيا وال-7أ و-2أ و-1والتذييل  1وبأّن األمانة قد حيّنت الفقرة  (2)

وأنّها أضافت فقرة جديدة تحمل  ؛ينداية ومستوى التمويل المعدلالتنفيذية لمراعاة نقطة الب

أّن االتفاق المحيّن يحّل محل ذاك الذي أبرم في االجتماع السادس تنّص على  16الرقم 

 هذه المذكرة؛ى النحو الوارد في المرفق األول بوالستين، عل

من استهالك المواد  للتخفيضات المجمعة المستدامة وبأّن نقطة البداية المعدلة (3)

طن من قدرات استنفاد األوزون وقد تّم احتسابها  7.51الهيدروكلوروفلوروكربونية تبلغ 

باالستناد إلى بيانات االستهالك السابق الواردة في تقرير التحقق المقدّم إلى االجتماع الخامس 

زالة المواد والثمانين؛ وأّن مستوى التمويل المعدّل للمرحلة األولى من خطة إدارة إ

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة   332,500الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا هو  

دوالر أمريكي  117,000(؛ وأنّه حسم مبلغ 12)و()60/44المحتسبة وفقا ألحكام المقرر 

دوالر  197,500مقابل إلغاء الشريحتين الرابعة والخامسة من المرحلة األولى؛ وأّن مبلغ 

ريكي سيحسم بدوره عند إقرار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أم

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 :والموافقة  )ب( 

 31على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  (1)

 ؛2022ن الخطة قبل عام أنّه لن تعرض المرحلة الثانية معلى اعتبار  2022يوليو/تموز 

 

وعلى الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (2)

 2022 – 2020للفترة تصلة بها الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا وخطة التنفيذ الم

 100,000دوالرا أمريكي موزعة على برنامج األمم المتحدة للبيئة أي  246,750بقيمة 

دوالر أمريكي، ومنظمة األمم المتحدة  13,000دوالر أمريكي، زائد تكاليف الدعم بقيمة 

دوالرا  8,750دوالر أمريكي، زائد تكاليف الدعم بقيمة  125,000للتنمية الصناعية أي 

 أمريكيا.
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 المرفق األول

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف من أجل خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غينيابين  حيّنلتعديل الذي يضّمن االتفاق المنص ا
 )ترد التعديالت في الخط العريض لتسهيل القراءة(

 

وارد في التذييل من المواد المستنفدة لألوزون كما هو    واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستخدام الخاضع للرقابة)"البلد"(    يجسد هذا االتفاق التفاهم الذي توصلت إليه كّل من غينيا .1

 لجداول بروتوكول مونتريال.امتثاال  2022يناير/كانون الثاني  1طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول  4.87ثل بـ إلى المستوى المنتظم المتم( أ )"المواد"-1

 

 غينيا واللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والستين.يحّل هذا االتفاق المحيّن محّل االتفاق المبرم بين  .16

 

 أ: المواد-1التذييل 
 

 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة لالستهالك  المجموعة المرفق المواد

 )طن من قدرات األوزون(

 7.51 1 ج 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
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 أ: األهداف والتمويل-2التذييل 
 

 المجموع  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 التفاصيل  السطر 

جدول التخفيض الخاص بمواد المجموعة األولى من المرفق   1.1

 ج لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 14.70 14.70 14.70 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 22.61 22.61 ال ينطبق

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من مواد المجموعة  1.2
األولى من المرفق ج لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 4.87 4.87 4.87 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7.51 7.51 ال ينطبق

 التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية   2.1
 )برنامج األمم المتحدة للبيئة( )دوالر أمريكي(

85,000 0 60,000 0 0 0 0 0 100,000 0 0 245,000 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   2.2

 )دوالر أمريكي(

11,050 0 7,800 0 0 0 0 0 13,000 0 0 31,850 

 التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة   2.3
 )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية( 

 )دوالر أمريكي(

160,000 0 0 0 0 0 0 0 125,000 0 0 285,000 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة   2.4

 )دوالر أمريكي(

12,000 0 0 0 0 0 0 0 8,750 0 0 20,750 

 530,000 0 0 225,000 0 0 0 0 0 60,000 0 245,000 التمويل المقرر )دوالر أمريكي(إجمالي  3.1

 62,600 0 0 21,750 0 0 0 0 0 7,800 0 33,050 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 3.2

 592,600 0 0 246,750 0 0 0 0 0 67,800 0 278,050 إجمالي التكاليف المقررة )دوالر أمريكي( 3.3

 2.63 المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 ينطبقال  المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المقررة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22- كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 4.87 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22- استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

رات استنفاد األوزون. إال أّنه ال  طن من قد 22.6دوالر أمريكي باالستناد إلى استهالك مقدر بـ  647,000حلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتمويل أقصاه *أقّرت المر

دوالر أمريكي باالستناد إلى نقطة البداية المعدلة للتخفيضات المجمعة المستدامة   332,500حلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيمة المريجوز أن يتخطى مستوى تمويل 

 . طن من قدرات استنفاد األوزون. سيتّم تصحيح التمويل عند إقرار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 7.51التي تبلغ الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و
 

 

 أ: تخفيض التمويل في حال الفشل في االمتثال-7التذييل 

 

من   1.2في السطر  ة بما يتجاوز القيمة الواردة دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد من قدرات استنفاد األوزون المستهلك 180 من االتفاق، يجوز تخفيض التمويل بقيمة 11ة عمال بالفقر

 التذييل.هذا السطر من  هذا أ لكل عام لم يبلغ فيه الهدف المحدد في -2التذييل 
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