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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانوني وناالثاالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
7  
  
  

  غامبيـــامشروع:  مقترح      
  

  بشأن مقترح المشروع التالي: تهاتتألف هذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصي

  إزالــــــة
  
 المرحلة األولى، ( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  )الشريحة الرابعة
  
  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة
منظمة األمم المتحدة للتنمية و

اليونيدو)و الصناعية (اليونيب

 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/51 
 
 

2 

  السنواتمشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 

  غامبيا

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت فيه الموفقة  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  2020في المائة بحلول عام  35  الخامس والستون  ، اليونيدو (رئيسية) اليونيب )األولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  

ً (ط 0,44   2017السنة:   (المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(   من قدرات استنفاد األوزون) نا

  

  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
مكافحة  الرغاوي األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
االستخدام  عوامل تصنيع  مذيبات  التبريد

  المعملي
  إجمالي 

 الخدمة التصنيع  االستهالك القطاعي
                     123 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

                    124 –الهيدروكلوروفلوروكربون 

                ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  المستوردة البوليوالت السابقة الخلط
الت ل الخلطال قة ةا ت ال

                  

                ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
  0.44        0.44        22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

  

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

  1.5  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  1.5   2010-2009فترة لخط األساس ل

  المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستهالك 

  0.98  المتبقي:  0.52  موافق عليه بالفعل:

  

  المجموع  2020  2019  2018  ) خطة األعمالخامسا(

  0.1  0.1    0.1  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيب

  47 460  23 730    23 730 التمويل (دوالر أمريكي)

 
        

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  ) بيانات المشروعسادسا(

  غير متاح  0.98  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.5  1.5  غير متاح  غير متاح  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

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

  غير متاح  0.98  1.35  1.35  1.35  1.35  1.35  1.5  1.5  غير متاح  غير متاح

التمويل المتفق 
(دوالر  عليه

  أمريكي)

25 000  تكاليف المشروع  بنياليو  0  000 23    000 20  000 21    000 21  000 110  
3 250  تكاليف الدعم  0  990 2    600 2  730 2    730 2  300 14  

50 000  تكاليف المشروع  دواليوني  0        000 50        000 100  
4 500  تكاليف الدعم  0        500 4        000 9  

األموال التى وافقت
عليها اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

75 000  تكاليف المشروع  0000 230  0  000 700   0  0  000 168  
17 840  0   0   70 100  0  20 0990  7 750  تكاليف الدعم  

مجموع األموال المطلوبة 
للموافقة في هذا االجتماع 

  (دوالر أمريكي)

21 000                تكاليف المشروع      000 21  
2 730                تكاليف الدعم      730 2  

  

  الموافقة الشمولية  ة:ــــــــــــاألمان ــــــــــةتوصي
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  وصف المشروع

طلباً الوكالة المنفذة الرئيسية،  ب)، بوصفه(اليوني األمم المتحدة للبيئةبرنامج ، قدم غامبيابالنيابة عن حكومة   1
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  إزالةمن خطة إدارة  ولىة من المرحلة األرابعللحصول على تمويل للشريحة ال

ً أمريكي اً دوالر 2 730باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 21 000 بمبلغ  ويشمل. )1(نيب فقطلليو ا
  .2020 عام إلى 2018 عام من ة في الفترةحيوخطة تنفيذ الشرالثالثة، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة  الطلب

  
  التقرير المتعلق باستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ً من قدرات استنفاد األوزون من  0.44استهالك قدره بوجود  غامبيا أفادت حكومة   2 طنا
االمتثال. بفي المائة عن خط األساس الخاص  70.7، وهو ما يقل بنسبة 2017في عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  .2017-2013استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1ويبين الجدول 

  )2017-2013للفترة  7(بيانات المادة  غامبيا ة في . استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني1الجدول 

 2015 2014 2013  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
خط  2017 2016

 األساس
  27.3  8.00  9.08  13.70  14.00  15.70  أطنان مترية

  1.5  0.44  0.50  0.75  0.77  0.86  أطنان قدرات استنفاد األوزون

بسبب تنفيذ نظام منح التراخيص والحصص، وإغالق  2013عام آخذ في االنخفاض تدريجياً منذ ستهالك االو  3
)؛ )2(مصانع تجهيز األسماك الرئيسية في ثالث مناطق بسبب الصعوبات المالية (كما أفيد بذلك في شريحة التمويل السابقة

   واالضطالع بتدريب التقنيين، مما أدى إلى إدخال ممارسات جيدة في مجال الخدمة.

  بتنفيذ البرنامج القطريالتقرير المتعلق 

تقرير المتعلق ستهالك في قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار الاالببيانات  غامبياأفادت حكومة   4
ن بروتوكول م 7الُمبلغ بها بموجب المادة  2017العام بيانات ، وهي متسقة مع 2017بتنفيذ البرنامج القطري لعام 

  مونتريال.

  ونيةالمتعلق بتنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربالتقرير المرحلي 

  البرنامج المتعلق ببناء القدرات

التي  والمعدات 22-ونبرکوروفلوروکلولهيدرا لمستوردي الحصص دارصإ دصر غامبيا مةوحک تصلوا  5
الجمارك  من موظفي 40 ــثالث حلقات عمل تدريبية لأكملت و ؛نلمسجليا يةونبرکوروفلوروکلدرولهيابالمواد  تعمل

سياسات الد، وإنفاذ الموا تلكة على معتمدالمعدات الوالمواد المستنفدة لألوزون  التعرف على بشأنوموظفي إنفاذ القانون 
؛ تبريدت الغازارصد االتجار غير المشروع في وقامت ب؛ جديدة لمدرسة الجماركمناهج  وطبقت؛ األنظمة الخاصة بهاو

ً وأجرت    . غازات التبريد. نع كشفأجهزة الستخدام ال عرضاً إرشاديا

                                                 
  الموجهة من الوكالة الوطنية للبيئة في غامبيا إلى األمانة. 2018 سبتمبر/أيلول 24وفقاً للرسالة المؤرخة   )  1(
)2(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/46.  
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  قطاع خدمة التبريد

ً  نخمسي بيدرت مت  6 تقديم  كلذ في بما، دةلجيا ديرلتبا تسارمما علی واءلها فتکييو ديرلتبا مةدخ عاطق في تقنيا
 تقنيينلا بيدرت، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لئداب لیإ وللتحوا ديرلتبا زاتغا ردادستا بشأن يلليدتعرض 

منخفضة، الالمي إمكانيات االحترار العغازات التبريد ذات  دامستخ، واكفاءتهاو داتلمعوأداء ا مةدلخا راتمها زيزلتع
 تهاريد وقابليالتب غازات أمان واتعلمينيين لتقن لليتدريبيت حلقتي عمل جرى تنظيمالطاقة؛ واستخدام وتعزيز كفاءة 

ثنين من ا ت االستعاضة عنتموثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات؛ استخدام  ن قبيللالشتعال والتكنولوجيات م
، وهي متوفرة بالفعل 290-تعمل بغاز التبريد رية بمعدات وكربونفلوروالهيدروكلور الموادلى عدة عتممكيفات الهواء الم

قابلة لالشتعال ال غازات التبريدل المأمونتبريد لمناقشة االستخدام اجتماعات مع رابطات ال ةقدت أربععُ و؛ في السوق
مجال التبريد  ن فينييلتقل تدريبإلدارة مركز  طرقال؛ وأفضل هذه البدائلوكيفية إدخال معايير السالمة في استخدام 

  .وتكييف الهواء

  تنفيذ ورصد المشروعوحدة 

رصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد عن  بالمسؤولية )3(وحدة األوزون الوطنية ضطلعت  7
الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك بيانات استهالك هذه المواد والتفتيش على نقاط الدخول الرئيسية للسلع من 

  .أجل التحقق من االمتثال للحصص المخصصة بالتعاون مع إدارة الجمارك

  مستوى صرف المبالغ المالية

 تىحتم اعتماده  الذي أمريكي دوالر  168 000 مبلغ منكان ما تم صرفه  ،2018 يلولآ /سبتمبر في  8 
ً  144 102 هو اآلن ً دوالر 81 102و بلليوني دوالر أمريكي 63 000أمريكياً ( دوالرا على  )دونيلليو اأمريكي ا

ً  23 898 البالغ الرصيد صرف وسيجري. 2 الجدول في المبين النحو ً  دوالرا  .2019 مبحلول منتصف عا أمريكيا

  )األمريكي الربالدو( غامبيا  في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة المالي التقرير .2 الجدول

  الوكالة
  المجموع  الشريحة الثالثة  الشريحة الثانية  الشريحة األولى

  المنصرف الموافق عليه  المنصرف الموافق عليه  المنصرف الموافق عليه  المنصرف الموافق عليه
  63 000  68 000  15 000  20 000  23 000  23 000  25 000  25 000 اليونيب
  81 102  100 000  31 102  50 000  0  0  50 000  50 000 اليونيدو

  144 102  168 000  46 102  70 000  23 000  23 000  75 000  75 000 المجموع
 معدل الصرف

)في المائة(  
100.0  100.0  65.9  85.8  

    خطة التنفيذ للشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :2020 ألولديسمبر/كانون او 2018 كانون األولمبر/ديسسوف يجري تنفيذ األنشطة التالية في الفترة ما بين   9

الالزمة اإلنفاذ على المعارف والمهارات الموظفين القائمين بمن موظفي الجمارك و 30تدريب   (أ)
بناء و؛ استخدام هذه الموادية والمعدات القائمة على وكربونفلوروالهيدروكلور المواد للتعرف على

                                                 
هي تتلقى الدعم من اللجنة ووحدة األوزون الوطنية في وكالة غامبيا الوطنية للبيئة، التي تتبع وزارة البيئة والحدائق واألحياء البرية.  يقع مقر  )3(

  .الوطنية المعنية بالمواد المستنفدة لألوزون، التي تقدم المشورة للوحدة فيما يتعلق بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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؛ وإذكاء الوعي بشأن دور د المستنفدة لألوزونالمتعلقة بالموا نظمةإنفاذ التشريعات واأل ة علىالقدر
  )؛أمريكيدوالر  7 000) (اليونيبفي اإلنفاذ ( هؤالء الموظفين

تبريد وتكييف الهواء على ممارسات خدمة التبريد الجيدة، الفي مجال العاملين نيين تقمن ال 40تدريب   (ب)
أداء المعدات وكفاءتها.  علىبما في ذلك استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها واستصالحها، و

القابلة لالشتعال  غازات التبريدبشأن استخدام  التبريد وتكييف الهواءمع رابطة  تنظيم حلقتي عملو
لتشجيع على ا لمن أجة المعدات خدم، بما في ذلك تركيب وغاز ثاني أكسيد الكربونالقائمة على و

 ةالمنخفض إمكانية االحترار العالميذات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستخدام بدائل 
  ؛دوالر أمريكي) 10 000) (اليونيبالطاقة (دام استخ، وكفاءة من هذه اإلمكانية معدومةوالأ

ً بشأن تركيب وصيانة أنظمة تكييف الهواء التي تعمل  24أربع حلقات عمل تدريبية لـ تنظيم   (ج) تقنيا
، الضغط مقاييسمجموعة  على سبيل المثال،قابلة لالشتعال؛ وشراء أدوات إضافية ( غازات تبريدب

؛ (اليونيدو) (أموال شف التسرب) لثالثة مراكز إقليميةوأجهزة ك، وصناديق أدوات ، ومقاييس دقيقة
  ؛من الشريحة السابقة)

 خبير استشاري لمساعدة وحدة األوزون الوطنية في رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد استقدام  (د)
مة خدفي مجال عمل الالهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية إلى حلقات 

غازات التبريد  بأجهزة الكشف عنالتبريد، وعمليات التفتيش في موانئ الدخول الجمركية، المجهزة 
   دوالر أمريكي). 4 000) ( اليونيبعبر الحدود ( غازات التبريدلرصد تجارة 

  

  تعليقات األمانة وتوصيتها    

  التعليقات

  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة الثالثة من خطة 

  اإلطار القانوني

 دستنفاا دراتق نمطن  0.6 تبلغ 22- ونبرکوروفلوروکلوللهيدر رادستيا حصة غامبيا مةوحک درتصأ  10
الحظر  بأن مةولحکا دتفاأو . ليارنتوم ولکوتروبالمراقبة الموضوعة في أهداف  نع تقلّ  ي، وه2018 ملعا وزونألا

  .2020 كانون الثاني/ريناي 1 نم راً عتباا ذسينف 22 -نوبرکوروفلوروکلدرولهيبا تي تعمللا داتلمعا على

غازات  على إزالة، بنود أخرى في جملة شأنها أن تساعد، ، منتغير المناخب فيما يتعلقسياسة وطنية  تم وضع  11
ً  تاستكملو المرتفعة. االحترار العالمي إمكانية ذات التبريد مجلس الوزراء بشأن التصديق على تعديل ل دراسةأيضا

  كيغالي.
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  قطاع خدمة التبريد

ومة غامبيا ، أقامت حكبرامج التدريب على المدى الطويل نيين وضمان استدامةالتق خدمة لدىتعزيز مهارات الل  12
 لخاإد مةولحکا شجعت، كلذ لیإ باإلضافةو. ورابطة التبريد وتكييف الهواءروابط قوية مع مراكز التدريب المهني 

ً تم  وقد في قطاع التبريد وتكييف الهواء. أو معدومة منخفضةذات إمكانية احترار عالمي  يلةدب تجياولوتکن  ءشرا حاليا
تسليم بعضها إلى مؤسسات مختلفة باالشتراك مع معهد  جريسي، و290-تعمل بغاز التبريد رتكييف هواء لوحدة  200

  د.لعلى ثالثة مراكز إقليمية في البتوزيعها شراء وحدات إضافية ويجري وسوف التدريب التقني في غامبيا. 

 وادلما علی لقائمةا داتلمعا يجري تهيئة ال، )4(لثالثةا يحةرلشا ميدتق دعن أفاد التقرير کماو  13
  .للالشتعا لقابلةا ديرلتبا بغازات لتعمل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  

  االستنتاج

 ونبرکوروفلوروکلدرولهيا كستهالا، وليعم وارداتلل صلحصوا صخيرالتا دارصإ ماظنأن  ألمانةا ظتالح  14
ً طن 0.44 الذي يبلغ كستهالاال أن إلى جانب، آخذ في االنخفاض 22-  يقلّ  2017 ماع في وزونألا دستنفاا دراتق نم ا

ً طن 1.35 وقدره ملعاا كلذ في به وحلمسما كالستهالا نع اً رکثي  مةولحکا تمزلتا دقو .وزونألا دستنفاا دراتق نم ا
 لثانيا ونکان/  ريناي 1 نماعتباراً  22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا علی المعتمدة داتلمعا رادستيا علی ظرلحا ذبتنفي

ريد وتكييف معدومة في قطاع التب وأ منخفضة ذات إمكانية لالحترار العالمي يلةدب تتقنيا لخاإدعلى  تشجع، و2020
ً الخدم األنشطة في قطاعو الهواء. لتبريد من أجل ا، وأقيم تعاون وثيق مع مراكز التدريب المهني ورابطة ة تحرز تقدما

ومة في شرعت الحكوكذلك المستقبل. لمدة طويلة في أنشطتها وضمان استدامة أنشطة التدريب في البلد في  يزتعز
  عملية التصديق على تعديل كيغالي.

  التوصيــــــة

 حلةرلما نم الثةلثا يحةرلشا ذتنفي نع حليرلما ريربالتقعلماً  يةذلتنفيا للجنةا طتحي نبأ دوقلصنا مانةأ صيوت  15
ة على الشريحة توصي بالموافقة الشاملكما  ؛غامبيا في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا

المقابلة خطة لاعلى ، ويدروكلوروفلوروكربونية في غامبياالمواد اله لةمن خطة إدارة إزا األولىالرابعة من المرحلة 
 اه:في الجدول أدن بيَّنمستوى التمويل المب، 2020-2018 في الفترةتنفيذ الشريحة ل

  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكلفة الدعم 
(دوالر 
 أمريكي)

 الوكالة المنفّذة

ولى، الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األخطة إدارة إزالة المواد  (أ)
  الشريحة الرابعة)

000 21  730 2  اليونيب 
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