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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  غينيا

  الوكالة  عنوان المشروع (أوال)

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

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22.2  2012: السنة   7أحدث بيانات المادة (ثانيا) 
 

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

االستھالك  إجمالياالستخدامات المعملية  عامل تصنيع المذيبات التبريد مكافحة الحريق الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 القطاعي

  الخدمة التصنيع 

123 الھيدروكلوروفلوروكربون          

124الھيدروكلوروفلوروكربون           

ب141الھيدروكلوروفلوروكربون           

ب142 الھيدروكلوروفلوروكربون          

22الھيدروكلوروفلوروكربون      23.45    23.45 
 

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

 22.6 :والمستدامة  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة 22.6 :2010- 2009خط أساس 

)طن من قدرات استنفاذ األوزون( للتمويل المؤھلالستھالك ا  

 14.69 المتبقي: 7.91:موافق علبه
 

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014العملخطة (خامسا) 

طن من (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب
 2.95 0.82 0 0.61 0 0.79 0 0.73 )قدرات استنفاذ األوزون

 273,460 75,710 0 56,500 0 73,450 0 67,800 )دوالر أمريكي(التمويل 

طن من (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيدو
 1.96 0 0 0 0 1.96 0 0 )قدرات استنفاذ األوزون

 172,000 0 0 0 0 172,000 0 0 )دوالر أمريكي(التمويل 
 

 بيانات المشروع(سادسا) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

 ال يوجد 14.69 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 22.60 22.60 ال يوجد حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال يوجد 14.69 20.34 20.34 20.34 20.34 20.34 22.60 22.60

التمويل 
المتفق عليه 

دوالر (
  )أمريكي

 اليونيب
 327,000 67,000 0 50,000 0 65,000 0 60,000 0 85,000 تكاليف المشروع

 42,510 8,710 0 6,500 0 8,450 0 7,800 0 11,050 تكاليف الدعم

 اليونيدو
 320,000 0 0 0 0 160,000 0 0 0 160,000 تكاليف المشروع

 24,000 0 0 0 0 12,000 0 0 0 12,000 تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليھا 
دوالر (اللجنة التنفيذية 

 )أمريكي

 245,000 0 0 0 0 0 0 0 0 245,000 المشروعتكاليف 

 23,050 0 0 0 0 0 0 0 0 23,050 تكاليف الدعم

 الذي ينبغيالمبلغ اإلجمالي 
لموافقة عليه في ھذا ا

 )دوالر أمريكي( االجتماع

 60,000 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 تكاليف المشروع

 7,800 0 0 0 0 0 0 7,800 0 0 تكاليف الدعم

 

 موليةللموافقة الش :األمانةتوصية 
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 وصف المشروع

إلى االجتماع الثاني والسبعين طلبا نيابة عن حكومة غينيا، قّدمت اليونيب، بصفتھا الوكالة المنفذة الرئيسية،  .1
 1للجنة التنفيذية لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر أمريكي لصالح  7,800 قيمةب تضافة إلى تكاليف دعم الوكاالباإل، أمريكي دوالر 60,000بكلفة مقدارھا 
خطة إدارة إزالة المواد تنفيذ الشريحة األولى من  ويتضمن الطلب تقريرا مرحليا عن .اليونيب وحدھا

  .2016- 2014ھذه الشريحة في الفترة وخطة تنفيذ  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من 

خالل الشريحة األولى من الخطة، تم تنفيذ األنشطة التالية: بدء العمل بنظام التراخيص والحصص الخاصة  .2
على  ط الجماركمن ضبا 102؛ وتدريب 2013لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كانون الثاني/ يناير با

التشريعات الخاصة بالمواد المستنفذة لألوزون وعلى أساليب الكشف عن ھذه المواد، وقد تَم توفير جھازين للكشف 
 مأمونتقنيا على الممارسات الجيدة واالستخدام ال 252مدربا و 15عن غازات التبريد ألغراض التدريب؛ تدريب 

أدوات خاصة بخدمات التبريد خالل تدريبھم؛ مجموعة  33 بـروكربونية، وقد تَم تزويد التقنيين لغازات التبريد الھيد
ورشة بأجھزة ومعدات ألغراض التحويل ولتيسير عمليات استرداد غازات التبريد وإرساء ممارسات جيدة  73تزويد 

من أجل ضمان  رصدھا وذلكالمشاريع وتنسيق مدربا في ھذا المجال؛و 36تدريب  في مجال إعادة التھيئة، وقد تم
  تنفيذھا الفعال وفقا للخطة. 

  مستوى المدفوعات التمويلية

 94دوالر أمريكي لتمويل الشريحة األولى، أي ما يعادل نسبة   230,234 ، تَم دفع2014في شباط / فبراير  .3
 766,14دفع المبلغ المتبقي والمقدر بوسيتم . دوالر أمريكي ,000245 ـالمبلغ الموافق عليه والمقَدر بفي المائة من 

  . 2014دوالر أمريكي في النصف األول من عام 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 

  تتمثل األنشطة الرئيسية المقرر تنفيذھا في إطار الشريحة الثانية للخطة فيما يلي: .4

المواد المستنفذة لألوزون ومراقبة االتجار في مجال الكشف عن ضابطا من الجمارك  148تدريب  (أ) 
  دوالر أمريكي)؛ 25 000( اليونيب) (غير المشروع بھذه المواد. 

استرداد وإعادة تدوير غازات التبريد، على أساليب تقنيا على الممارسات الجيدة، و 125تدريب   (ب)
  دوالر أمريكي)؛ 20 000( ( اليونيب) ازات التبريد الھيدروكربونبةواالستخدام المأمون لغ

دة تھيئة األجھزة ( وإعا ورشة استرداد وإعادة تدوير غازات التبريد 150 ـتقديم الدعم التقني ل  (ج)
  اليونيدو، حيث تم استعمال تمويالت الشريحة األولى)؛ و

تنسيق المشاريع ورصدھا من أجل ضمان التنفيذ الفعال لمكونات خطة إدارة إزالة المواد   (د)
 15( ( اليونيب ) 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتحقق من بيانات االستھالك الخاصة بعام 

000 .(   

                                                            
استھالك ھذه  تخفيضلغينيا في اجتماعھا السادس والستين، وذلك بھدف  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وافقت اللجنة التنفيذية على خطة 1

  . 2020من خط األساس بحلول األول من كانون الثاني/ يناير  بالمائة 35بنسبة المواد 
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  النظام التشغيلي إلصدار التراخيص

، قدمت حكومة غينيا رسالة رسمية تؤكد فيھا أنھا أنشأت نظاما للتراخيص 63/17المقرر تمشيا مع  .5
ستيراد وتصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن ھذا النظام قادر على ضمان امتثال البلد الوالحصص 

طنا  22.6 ـب 2013ك في عام َدر االستھالوقُ  .للجدول الزمني لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
طنا من  22.6 ـب 2014حصة عام  خط األساس. وقد ُحَددت ي قيمة تساوي قيمةمن قدرات استنفاد األوزون، وھ

  قدرات استنفاد األوزون.

 والتحقق من االمتثال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

الھيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا خالل الفترة البيانات الخاصة باستھالك المواد  1الجدول رقم يبيَن و .6
واستنادا إلى البيانات األولية الواردة من دائرة الجمارك، قَُدر استھالك المواد . 2008-2012

طنا من قدرات استنفاد األوزون، وھو استھالك يعادل  22.6 ـب 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا في عام 
الھيدروكلوروفلوروكربونية ھو نفس المواد  خط األساس لالمتثال فيما يتعلق باستھالكقيمة واستھالك خط األساس. 

  لغينيا.  حين تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقيمة خط األساس 

   )2013، تقديرات سنة 7، المادة 2012-2008الفترة (الھيدروكلوروفلوروكربونية تھالك المواد اس: 1الجدول 

 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 السنة 

 410.91 403.56 445.95 426.3 395.88 370.15 )طن متري( 22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 22.60 22.20 24.53 23.4 21.8 20.4 )األوزونطن من قدرات استنفاد ( 22 الھيدروكلوروفلوروكربون

  قديمھا رسميا إلى أمانة األوزون.تقديرات لم يتم ت*

. خاضعة إلجراءات التحقَق السنوية ھي، وبالتالي فتُعَد غينيا من البلدان ذات االستھالك غير المنخفض .7
اليونيب بشأن ھذا التقرير وعن احتماالت وأشارت األمانة إلى أن الطلب المقدم ال يتضمن تقرير تحقَق، وأنھا سألت 

. وأوضحت اليونيب أن غينيا لم تنته بعُد من جمع بيانات االستھالك 2013امتثال غينيا لھدف التجميد فيما يتعلق بعام 
في شھر  2013ومن إجراءات التحقق منھا. وسيتم إتاحة بيانات أدَق فيما يخص استھالك سنة  2013الخاصة بعام 

). وسيتم من قدرات استنفاد األوزون اطن 22.6 ( ، وقد يكون االستھالك أقل بكثير من التقديرات2014 أيار/ مايو
. وفي ضوء ما سبق، أضافت األمانة حكما في توصيتھا تتيح للجنة التنفيذية 2014تقديم تقرير التحقق في تموز/ يوليه 

غ المطلوب لليونيب إلى حين استالم تقرير التحقق الموافقة على طلب تمويل الشريحة، لكن مع تأجيل تحويل المبل
  . 2013والتأكد من أن غينيا قد حققت ھدف االمتثال فيما يخص عام 

  2013-2012استعراض التقرير المرحلي للفترة 

سألت األمانة حكومة غينيا عن التدابير الخاصة المتخذة لتخفيض معدل التسرب منذ موافقتھا على خطة إدارة  .8
فأبلغتھا اليونيب أنه تـم تنفيذ سياسات وتدابير تنظيمية لتخفيض معدل  2.اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المو

التسرب، بما في ذلك تأھيل التقنيين ومنحھم شھادات اعتماد وتشجيع الشركات الكبرى على العمل مع التقنيين 

                                                            
خطة إدارة إزالة المواد  المرحلة األولى من الشريحة األولى منوافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعھا السادس والستين، على  2

قدرات الفنية لتعزيز الو والخدمة الجيدة، اتمدونة قواعد الممارس، وطلبت من الحكومة الغينية إعطاء األولوية لتنفيذ غينيالالھيدروكلوروفلوروكربونية 
  .)66/44 (المقرر الخدمة أعمال خاللغازات التبريد  تسرب لمعدَ ارتفاع  الحَد من من أجل التبريد اتخدمالمختصين في نيين تقلل
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ولتوفير أدوات الخدمة في الخدمة األولوية لتدريب التقنيين على الممارسات الجيدة أعطت الحكومة أن المعتَمدين. كما 
في وتم تعزيز قدراتھم  الخدمةفي  األساسية لتيسير التنفيذ. وقد تم تدريب عدد كبير من التقنيين على الممارسات الجيدة
تويين النظري والتطبيقي. وعالوة مجال مراقبة التسرب واحتواء غازات التبريد على نحو أفضل، وذلك على المس

على ذلك، تم إدراج مسائل تتعلق بالمواد المستنفذة لألوزون في مقررات مؤسسات التدريب المھني الرئيسية. 
من خالل  ھذه الممارسات وستواصل غينيا، خالل الشريحة الثانية، تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة وتعزيز

في عملھم حھم شھادات االعتماد. وستساعد ھذه األنشطة ھؤالء على انتھاج ممارسات جيدة برنامج تأھيل التقنيين ومن
وعلى تخفيض انبعاثات غازات التبريد عند قيامھم بأعمال اإلصالح، والصيانة وشحن أجھزة التبريد  تھموخدم

  وتكييف الھواء. 

  2016-2014خطة العمل للفترة 

من اليونيدو تقديم تفاصيل إضافية عن برنامج الحوافز إلعادة بعد استعراض خطة العمل، طلبت األمانة  .9
وذكرت اليونيدو أن ھذا النشاط ال يزال قيد النقاش نظرا إلعطاء األولوية لتدريب التقنيين وتوفير األجھزة . التھيئة

   ين وتسليم األجھزة.من الخطة يتوقف على التمويل المتيسر بعد انتھاء تدريب التقني جانبوالمعدات، وأَن تنفيذ ھذا ال

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد مراجعة االتفاق بشأن تخفيض استھالك 

 وكالةالرسوم  مراجعةينبغي ،  67/15) من المقرر 1(ب) ( والفقرة 66/17ج) من المقرر (الفقرة  تمشيا مع .10
على نحو يعكس خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  والثالثة لشريحة الثانيةفيما يتعلق بتنفيذ ا

المنصوص  لليونيدو تكاليف الدعم مراجعة عدمقَررت األمانة ، ومع ذلك ليونيدو.ل اإلدارية لتكاليفل جديدالنظام ال
الشريحة  ، وأناالجتماعفي ھذا  تمويلطلب أي اليونيدو لم تقَدم  إلى أن ، مشيرةفي ھذا االجتماع في االتفاقعليھا 

 في االجتماع الرابع والسبعين مراجعة نظام التكاليف اإلدارية حينئذسيتم و ،2016في عام مبرمجة  لليونيدو مقبلةال
عند تقديم  2016، سيُعَدل االتفاق في بذلك. واالتفاق إدخال تعديالت على  وقد يتم ،) 67/15ج) من المقرر (الفقرة (

 الشريحة الثانية. اليونيدو لطلب تمويل

   ستنتاجاال

خطة إدارة إزالة المواد  الشريحة األولى من تنفيذ أشارت األمانة إلى التقدم المحرز في .11
سيمَكن غينيا من  ھذا النظام والحصص وأنتراخيص ال نظاموالحظت بدء العمل ب. الھيدروكلوروفلوروكربونية

م في ، وأن ثمة تقدَ لبروتوكول مونتريالإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخطة  لجدول الزمنياالمتثال ل
، ليونيب واليونيدوووفقا ل مع أصحاب المصلحة. وثيقالتنسيق بال تنفيذ ھذه األنشطة يجري وأنَ  قطاع الخدماتأنشطة 

 الطلب ضيخفتو الممارسات الجيدة الالززمة سياعد على إرساء دواتوتزويدھم باألنيين تقالالمدربين وتدريب فإن 
لموظفي  المھني مؤسسات التدريبقررات في م المواد المستنفدة لألوزون مسائلج راإدكما أن . التبريدعلى غازات 

األولى فيما المرحلة  واستمرار تحقيق األھداف التي تحققت في ،للقدراتالمستمر  عزيزضمن التسي نيينتقوال الجمارك
  . على المدى الطويل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وذلكاستھالك ض يخفتيتعلق ب

  التوصية 

 الشريحة األولى من تنفيذ بالتقرير المرحلي عن علماباإلحاطة  التنفيذية اللجنة الصندوق أمانة توصي .12
الشاملة  الموافقةبكذلك  ھاتوصيو، في غينياخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المرحلة األولى من

 خطةوعلى ، لغينياخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المرحلة األولى من الشريحة الثانية من على
 الجدول أدناه، في ةمبينذات الصلة ال تكاليف الدعم باإلضافة إلى، 2015-2014وافقة لھا في الفترة الم تنفيذ الشريحة

 في غينيا حكومةامتثال يؤكد  تحقق األمانة تقريرتتسلَم  حتى وافق عليھا إلى اليونيبالم مبالغال تحويل لن يتم هأن علما
  .اللجنة التنفيذية ھا وبينبينالمبرم تفاق اللمونتريال و لبروتوكول 2013عام 
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  تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 )دوالر أمريكي(

  تكاليف الدعم 

  )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

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

 )الشريحة الثانية
 اليونيب 7,800 60,000

 

-------
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