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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
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بيساو-مقترح مشروع: غينيا  
 

  تتكّون ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

  اإلزالة التدريجية

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، خطة إدارة
 الشريحة الثالثة)

(اليونيب)  برنامج األمم المتحدة للبيئة
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 

 )الصناعية (اليونيدو
 

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/48 
 
 

2 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  بيساو-غينيا
  تدابير الرقابة  االجتماع الموافق عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  2020%  بحلول عام 35  الخامس والستون  اليونيدو اليونيب (رئيسية)،   كربونية (المرحلة األولى) فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو
  قدرات استنفاد األوزون)(طن من   2.48   2015السنة:   األولى) (المرفق جيم  المجموعة 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  2015  السنة:  األوزون) د) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  مخبريةال

  جمالي اإلاالستهالك 
  لقطاعل

   الخدمة  التصنيع  
           123الهيدروكلوروفلوروكربون 
           124الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 
 2.48    2.48      22الهيدروكلوروفلوروكربون 

  األوزون) د) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفارابعا(
 2.83  لتخفيضات المستدامة:ا لمجموع نقطة البداية 2.83  :2010-2009األساس خط 

  األوزون) دللتمويل (طن من قدرات استنفا ؤهلاالستهالك الم
 1.84  المتبقي: 0.99  عليه بالفعل: ةموافقتمت ال

  المجموع 2020  2019  2018 2017 2016  ) خطة األعمالخامسا(
 دلألوزون (طن من قدرات استنفا إزالة المواد المستنفذة اليونيب

  األوزون)
0.18    0.10 0.28 

 88,140 31.640    56,500  التمويل (دوالر أمريكي)

 دإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفا 0.27     0.27
 األوزون)

 نيدواليو 

  التمويل (دوالر أمريكي 81.750     81,750
-2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  (سادسا)  بيانات المشروع 

2018  
  المجموع    2020  2019  

بروتوكول  إطار حدود االستھالك في
  مونتريال

ال 
  ينطبق

   1.84 2.55  2.55 2.55 2.55 2.83 2.83  ال ينطبق
 

 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به من 
االستھالك (طن من قدرات استنفاد 

    األوزون)

ال 
  ينطبق

 ال ينطبق  1.84 2.55  2.55 2.55 2.55 2.83 2.83  ال ينطبق

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

  اليونيب
  

تكاليف 
  المشروع

35,00
0 

0  52,000 0  0  50,000 0   0  28,000         165,000  

تكاليف 
  الدعم

4,550 0  6,760 0  0  6,500 0   0  3,640  21,450 

تكاليف    نيدواليو 
  المشروع

40,00
0 

0  0 0  0  75,000 0   0  0   115,000 

تكاليف 
 الدعم

3,600 0  0 0  0  6,750 0   0  0    10,350  

األموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

75,00
0 

0 52,000 0  0  0 0    0 0   127,000  

تكاليف 
 الدعم

8,150 0 6,760 0  0  0 0    0 0   14,910  

مجموع األموال 
المطلوبة للحصول على 
الموافقة في ھذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي)
  

تكاليف 
  المشروع

0  0            0  0                    0  125,000 0    0 0    125,000  

تكاليف 
  الدعم

0  0 0 0  0  13,250 0    0 0   13,250  

  موافقة شمولية  توصية األمانة: 
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  وصف المشروع                                                  
 

والسبعين طلباً  سابعاع المإلى االجت اليونيب، قّدم رئيسية، وبصفته الوكالة المنفذة البيساو-غينيانيابة عن حكومة . 1
بتكلفة إجمالية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية،  لثةلتمويل الشريحة الثا

  6,500زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 50,000وتتكون من مبلغ  دوالر أمريكي، 138,250قدرھا 
 ً دوالراً  6,750 كاليف دعم الوكالة البالغةدوالر أمريكي، باإلضافة إلى ت 75,000لليونيب، ومبلغ  دوالراً أمريكيا

 ً من   لفترةل تنفيذ الشريحةل، وخطة لثانيةتنفيذ الشريحة ا عنتقريراً مرحلياً الطلب المقدم  ويتضّمن. 1لليونيدو أمريكيا
  .2019إلى عام  2017عام 

  ھيدرو كلورو فلورو كربونالتقرير عن استھالك 

  
  ھيدرو كلورو فلورو كربونالاستھالك 

  
ً يبلغ بيساو -غينيا. بلّغت حكومة 2 ً من قدرات استنفاد األوزون من  2.48استھالكا  ھيدرو كلورو فلورو كربونالطنا
ً من قدرات استنفاد األوزون  2.55، وھو أقل من ھدف بروتوكول مونتريال البالغ 2015عام  في لذلك العام.  طنا
  .1في الجدول  2015-2011 األعوام ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترةالاستھالك يُبيّن و

  
  )2015- 2011األعوام  لفترة 7مادة البيانات  ( بيساو- غينياھيدرو كلورو فلورو كربون في ال. استھالك 1الجدول 

  خط األساس 2015    2014 2013 2012 2011  22- ھيدرو كلورو فلورو كربون
  أطنان مترية

52.00 49.00 42.00 51.00 45.10 51.00 

  من قدرات استنفاد األوزونأطنان 
2.86 2.70 2.31 2.81 2.48 2.83 

 
 

مع زيادة مؤقتة في عام  2011وجود اتجاه تنازلي من عام  ھيدرو كلورو فلورو كربونتُظھر بيانات استھالك ال. 3
ھا الواردات اإلضافية استعدادا لتدابير الرقابة عام  2014   .2015توضحُّ

  
  القطري تنفيذ البرنامجالخاص بتقريرال
  
من ضمن  2015ن لعام ھيدرو كلورو فلورو كربوالفي قطاع أفادت حكومة غينيا بيساو عن بيانات االستھالك . 4

  من بروتوكول مونتريال. 7تتوافق مع البيانات المبلّغ عنھا بموجب المادة  التي البرنامج القطري تقرير تنفيذ
  

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ثانيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة ال

  
  . تتلخص األنشطة المنفذة في إطار الشريحة الثانية من الخطة المشار إليھا أعاله على النحو التالي:5

  
تلقى خمسة وستون من موظفي الجمارك التدريب على ضبط المواد المستنفدة لألوزون وتحديدھا وعلى   (أ) 

ضباطا من الجمارك ومستوردين وموزعين  70ي تستخدم المواد المستنفدة لألوزون. وتلقى المعدات الت
، بما يشمل نظامي المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةإضافيين ورشة عمل ليوم واحد حول لوائح استيراد 

  الترخيص والحصص؛

                                                 
 والتي استلمتھا أمانة الصندوق المتعدد األطراف. 2016أكتوبر  1بيساو لليونيب في -وزيرة الدولة لشؤون البيئة في غينيا قا للرسالة الواردة منوف  1
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رسات التبريد الجيدة، وعلى عملية من فنيي التبريد التدريب على مما 77(ب) تلقي خمسة وعشرون مدرباَ و 

  احتواء التبريد في أجھزة التبريد وتكييف الھواء، والتعامل اآلمن مع المبردات القابلة لالشتعال؛  
  

(ج) تم شراء ثالث وحدات لتكييف الھواء، وثالث آالت إلصالح التبريد وأدوات للخدمة (على سبيل المثال، 
رب، ومشاعب، وأجھزة لتحديد غازات التبريد، وموازين مضخات تفريغ، وأجھزة للكشف عن التسّ   
  إلكترونية، ومراكز للشحن ومعدات للحام) وتسليمھا إلى مركز التدريب في بيساو؛ و  

  
خطة إدارة إزالة (د)  تم تجنيد أحد خبراء التبريد وخبير جمركي  للمساعدة في رصد تنفيذ جميع األنشطة المتعلقة ب

  وجمع البيانات الدقيقة.  فلورو كربونيةالمواد الھيدرو كلورو   
  

  مستوى صرف األموال

دوالرا امريكيا   127,000دوالرا امريكيا من أصل مبلغ   126,138، تم صرف مبلغ 2016. اعتبارا من سبتمبر 6
 دوالر امريكي لليونيدو).  39,138دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ   87,000جرت الموافقة عليھا حتى اآلن (مبلغ 

  ).2(الجدول  2016دوالرا امريكيا في عام  862وسيتم صرف الرصيد البالغ 
  

بيساو - في غينيا خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. التقرير المالي للمرحلة األولى من 2الجدول 
  (بالدوالر االمريكي)

 الوكالة الشريحة األولى الشريحة الثانية المجموع 
 موافق عليه تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه تم صرفه
 يباليون  35,000 35,000 52,000 52,000 87,000 87,000
 اليونيدو 40,000 39,138 0 0 40,000 39,138

  المجموع 75,000 74,138 52,000 52,000 127,000 126,138
  نسبة معدل الصرف 99% 100% 99%

  
  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لثةلشريحة الثااخطة تنفيذ 

 
  
  . سيتم تنفيذ األنشطة التالية:7
  

المواد من موظفي الجمارك اإلضافيين في بيساو وفي العديد من منافذ الدخول على تدابير رقابة  80تدريب    ) أ(
والقيام بتحديد وتدوين والتفاعل الضروري مع وحدة األوزون الوطنية.  الھيدرو كلورو فلورو كربونية

والمنتجات التي تحتوي عليه؛ والعمل على تحسين التسجيل   الھيدرو كلورو فلورو كربونوتصنيف 
  دوالر أمريكي)؛  20,000واإلبالغ عن الواردات (اليونيب) (مبلغ 

  
المبردات  من الفنيين اإلضافيين على إصالح المبردات وإعادة تدويرھا، والتعامل اآلمن مع 125(ب) تدريب 

  دوالر أمريكي)؛ 20,000القابلة لالشتعال والمعايير ذات الصلة (اليونيب) (مبلغ 
  

(ج) توزيع مجموعة من األدوات لفنيي التبريد وما يُقدر بثالثة مراكز تدريب إضافية؛ وإنشاء مركز الختبار 
فيذ خطة تعديل تحديثي وبدائل أخرى)؛ وتن 22- ھيدرو كلورو فلورو كربونجودة التبريد (بما في ذلك ال

حافزة وبرنامج حافز للمستخدمين النھائيين للحد من تسريب المبردات؛ والنھوض بالتوعية باعتماد 
دوالر  75,000تكنولوجيات بديلة منخفضة من حيث إمكانية االحترار العالمي (اليونيدو) (مبلغ  

  أمريكي)؛ و
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  دوالر أمريكي). 10,000(اليونيب) (مبلغ (د)  الرصد واإلبالغ عن تنفيذ األنشطة المقترحة 

 
  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  
  التعليقات

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

  
  اإلطار القانوني

  
وتبلغ  2016لعام  فلورو كربونيةالمواد الھيدرو كلورو . أصدرت حكومة غينيا بيساو بالفعل حصة واردات من 8

في المائة من خط األساس لالمتثال الخاص  82طنا من قدرات استنفاد األوزون، أي ما يعادل حوالي نسبة  2.31
  .2016في ديسمبر  2017. وسيتم تحديد الحصص للعام الھيدرو كلورو فلورو كربونب
  

  قطاع خدمات التبريد
  
من الفنيين و  215نشطة التدريبية واستدامتھا بأنه سيتم تدريب ما مجموعه . أكدت اليونيب في مناقشة نطاق األ9

من ضباط الجمارك بمجرد االنتھاء من المرحلة األولى. وسيستمر تقديم تدريب الفنيين وموظفي الجمارك  177
المعدات  الضروري من قبل نفس المدربين في مركز التدريب التقني الرئيسي في بيساو، والذي يجري تطويره مع

الالزمة لھذا الغرض. وسوف يتم تضمين نموذج ممارسات التبريد الجيدة واالستخدام اآلمن للمبردات القابلة لالشتعال 
  اللذان أدخال خالل الشريحة األولى في المناھج الدراسية في مركز التدريب. 

  
ثير منھم مسجلون في الجمعية الوطنية . كما ورد بحسب اليونيب، بأن فنيي التبريد حاليا أفضل تنظيما وأن الك10

لفنيي التبريد في بيساو. وعالوة على ذلك، ھناك فھم أفضل للمبردات في السوق المحلية نتيجة الستطالع بدائل المواد 
المستنفدة لألوزون، والذي شارف على االنتھاء. وفي حين أن مسألة التعامل اآلمن مع المبردات القابلة لالشتعال ھي 

من موضوعات  برنامج التدريب الخاصة بعملية التبريد، فال تشجع البالد على إجراء أي تعديل تحديثي واحدة 
  إلى مبردات قابلة لالشتعال. المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةللمعدات التي تستخدم المواد 

  
لرغم من أن مسمى النشاط يشير . وفيما يتعلق بالمشروع التعديل التحديثي المحفز، أوضحت اليونيب بأنه على ا11

  إلى "االتعديل لتحديثي"، فإن نطاق ھذا النشاط ھو لضمان احتواء المبردات، وليس استبدالھا.
  

. وأشارت اليونيب كذلك إلى أنه كان ھناك اتجاه قوي في المنطقة إلجراء تعديل تحديثي لألنظمة التي تستخدم 12
لھيدروكربونات؛ وأجريت بعض التجارب وجرى تبادل الدروس للعمل مع ا 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونال

بيساو لمنع أو السماح بممارسة التعديل -المستفادة مع أصحاب المصلحة. ورغم عدم وجود قواعد محددة في غينيا
من قبل أي  وليفبالھيدروكربونات؛ عبر الت 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونالتحديثي، فال يتم الترويج الستبدال ال

، وال من قبل الحكومة. وسيستمر البرنامج في تعزيز خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية شاط فين
معدات غير  لتوليف إدخال الھيدروكربونات كبديل، مع التركيز على السالمة والممارسات الجيدة، ولكن ليس كبديل

مصممة للمبردات القابلة لالشتعال. ومن الممكن أنه ال يزال يستخدم بعض الفنيين الھيدروكربونات كتوليفة ، لذلك فقد 
تم تعزيز التركيز على السالمة في برامج التدريب وكذلك في النھوض بالوعي العام.  وحيث أنه ال تقوم الحكومة وال 

  ية، فال يتعين أن تعزى أية مسؤولية عن الحوادث لھما.اليونيدو بتعزيز الممارسة العمل
  

. وفيما يتعلق بالنشاط للمستخدمين النھائيين من أجل الحد من تسّرب المبردات، أشارت اليونيب إلى أنھا ستقوم 13
غاز بالنھوض بوعي الفنيين والمشغلين والمستخدمين النھائيين بشأن التكاليف اإلضافية التي تكبدوھا بسبب تسرب 
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التبريد وما يرتبط به من أعطال المعدات؛ وبشأن األثر البيئي للتّسرب وتنفيس المبردات. وكذلك مخاطر السالمة 
المتضمنه؛ وكيفية إطالة عمر وكفاءة معدات التبريد. وسيشمل المشروع استعراض تجريبي للحد من التّسرب في 

  لدى المستخدمين الصناعيين.مبردات االستھالك الضخمة، مثل محالت السوبر ماركت أو 
 

  االستنتاج
  

بيساو تمتثل لتدابير الرقابة التي يفرضھا بروتوكول مونتريال واستمرت في تنفيذ -أن غينيا إلى . أشارت األمانة14
. كما استمرت األنشطة في قطاع المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةنظام الترخيص والحصص الخاص باستيراد 

بصورة مرضية للترويج عن ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك الحد من تّسرب المبردات، وإعداد خدمات التبريد 
الفنيين من أجل االستخدام اآلمن للمبردات القابلة لالشتعال، وعدم تشجيع ممارسة التعديل التحديثي للمعدات التي 

  .لمع المبردات القابلة لالشتعا 22-الھيدرو كلورو فلورو كربونتستخدم 
  

  التوصيات
  

. توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة 15
في غينيا بيساو وأن توصي كذلك بالموافقة الشاملة  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةاألولى 

حلة األولى من الخطة أعاله في غينيا بيساو، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لألعوام على الشريحة الثالثة من المر
بيساو قد - ، عند مستويات التمويل المبينّة في الجدول أدناه، على أن يكون مفھوما أنه إذا كانت غينيا2017-2019

المبردات السامة القابلة لالشتعال  قررت المضي قدما في عمليات التعديل التحديثي وتقديم الخدمات المرتبطة بھا إلى
في معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة أصال لمواد غير قابلة لالشتعال، فإنھا تفعل ذلك على افتراض تحمل 

  جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بھا ووفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة فقط. 

  

)أمريكيتكلفة الدعم (دوالر   الوكالة المنفذة تمويل المشروع (دوالر 
 أمريكي)

  عنوان المشروع

6,500 اليونيب خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو  50,000
  لثة)كربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثا

 

 (أ)

6,750 نيدواليو خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو  75,000
 لثة)الشريحة الثاكربونية (المرحلة األولى، 

 (ب)

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


