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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
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 2012 تموز/يوليه 20- 16، بانكوك
 
  

 غانامقترح مشروع: 
  

  

  
  تتضمن ھذه الوثيقة تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

  
  اإلزالة

  
 /إيطاليااليوئنديبي  )األولى، الشريحة األولى(المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  •
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  متعددة السنوات مشروعات –ورقة تقييم المشروع 
  غانا

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  رئيسية)الوكالة ال( اليوئنديبي ،إيطاليا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 30.71  2011السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2011 السنة:  األوزون) دنامج القطري (طن من قدرات استنفا) أحدث البيانات القطاعية للبرثالثا(

  ىالرغاو  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال
مكافحة 
  الحريق

  المذيبات  التبريد
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123- الھيدروكلوروفلوروكربون
           124- الھيدروكلوروفلوروكربون
           ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 5.9    5.9      ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 24.8    24.8      22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  األوزون) دت االستھالك (طن من قدرات استنفا) بيانارابعا(

 57.3  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 57.3  :2010-2009لفترة اخط أساس 

  األوزون) دؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفااالستھالك الم

 37.25  المتبقي: 20.05  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) خطة األعمالخامسا(

ة دفإزالة المواد المستن  إيطاليا
لألوزون (طن من قدرات 

  األوزون) داستنفا

 0.8  0.9  0.8  0.8  3.3 

 288,150 0 67,800 0 73,450 0 79,100 0 67,800 0  التمويل (دوالر أمريكي)

ة دفإزالة المواد المستن اليوئنديبي
لألوزون (طن من قدرات 

  األوزون) داستنفا

0.0 2.6 0.0 2.4 0.0 2.5 0.0 1.6 1.5 10.5 

 893,659 130,409 134,375 0 209,625 0 204,250 0 215,000 0  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  ) بيانات المشروعسادسا(

غير  غير متاح  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
 متاح

 غير متاح 37.25 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57 57.30 57.30 غير متاح

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

غير  غير متاح
 متاح

 غير متاح 37.25 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57 57.30 57.30 متاحغير 

التمويل الموافق 
عليه (دوالر 

  أمريكي)

 325,000   60,000  65,000  70,000  60,000  70,000 تكاليف المشروع  إيطاليا

 42,250   7,800  8,450  9,100  7,800  9,100  تكاليف الدعم

200,00  200,000 المشروعتكاليف  اليوئنديبي
0 

 190,000  195,00
0 

 125,00
0 

121,31
1 

 1,031,311 

 77,348  9,098 9,375  14,625  14,250  15,000  15,000  تكاليف الدعم

األموال التي وافقت عليھا اللجنة 
  (دوالر أمريكي) التنفيذية

 270,000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000 تكاليف المشروع

 24,100  0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,100  الدعمتكاليف 

مجموع األموال المطلوبة 
 للموافقة عليھا في ھذا االجتماع

  (دوالر أمريكي)

 260,000  0 0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 تكاليف المشروع

 22,800  0 0 0 0 0 0 0 22,800 0 0  تكاليف الدعم

 
 

 موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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  المشروعوصف 

والستين للجنة  السابعالجتماع الرئيسية إلى ابوصفه الوكالة المنفذة  بيييوئندالقدم ، حكومة غانابالنيابة عن   -1
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من التنفيذية 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  200 000، تتألف من أمريكي دوالر 282 800قدرھا  ةبتكلفة إجمالي
دوالر أمريكي  7 800تكاليف دعم الوكالة البالغة زائد دوالر أمريكي  60  000دوالر أمريكي لليوئنديبي، و 15 000

السنوي  ذفينطة. وخطتي التويشتمل الطلب على تقرير مرحلي بشأن تنفيذ أنشطة السنة األولى من الخ لحكومة إيطاليا.
  .2013و 2012لعامي 

  معلومات أساسية

لغانا في اجتماعھا الحادي  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوافقت اللجنة التنفيذية على   -2
، بمجموع مستوى 2019في المائة عن خط األساس بحلول نھاية عام  35والستين لخفض استھالك ھذه المواد بنسبة 

دوالرا أمريكيا.  199 598دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 356 311تمويل يبلغ من حيث المبدأ 
زائد تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 200 000ية في اجتماعھا الحادي والستين على مبلغ كما وافقت اللجنة التنفيذ

دوالر  9 100زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي  70 000لليوئنديبي و دوالر أمريكي 15 000البالغة 
  أنشطة السنة األولى من ھذه الخطة. ذلحكومة إيطاليا لتنفي أمريكي

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من تقرير 

زعي وفذت األنشطة التالية في قطاع التبريد وخدمة أجھزة التكييف: تسجيل واعتماد جميع مستوردي ومنُ   -3
صص للواردات من ھذه المواد القائمة على ھذه المواد؛ ووضع ح واألجھزة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

والتشاور بشأن عملية التنسيق في مجال التنظيم وإنفاذھا؛ ووضع حصة للواردات من أجھزة التبريد المستعملة؛ 
ونية، إضافة إلى أنشطة متابعة من بوإعداد مبادئ توجيھية بشأن االستخدام اآلمن لغازات التبريد من المواد الھيدروكر

وسيقوم ثالثة فنيين من الذين حصلوا على تدريب في إيطاليا بتدريب  .2014-2012ي الفترة المقرر االضطالع بھا ف
المواد  ؛ وتم تحديث الدليل المرجعي السريع إلدراج معلومات عن تكنولوجياغاناتقنيي التبريد المحليين في 

ثانية؛ وُشرع في أنشطة توعية ستستخدم أثناء تنفيذ الشريحة ال الھيدروكربونية؛ وتم شراء أجھزة وأدوات أساسية
عامة ونشر للمعلومات جزئيا بالتعاون مع لجنة الطاقة بموجب برنامج كفاءة الطاقة الممول من خالل مرفق البيئة 

  العالمية.

 270 000دوالرا أمريكيا من أصل أموال قدرھا  245 617، تم صرف مبلغ 2012مايو/أيار  12وحتى   -4
دوالرا  24 383وسيتم صرف الرصيد المتبقي وقدره  أو االلتزام به. لشريحة األولىموافق عليھا ل دوالر أمريكي

  .2012امريكيا في عام 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 

  على: 2014و 2012تشتمل األنشطة الرئيسية المنفذة بين   -5

عن طريق السماح باالستخدام  إلدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلطار القانونيتعزيز   (أ)
اآلمن لغازات التبريد القائمة على المواد الھيدروكربونية ووضع نظام إلصدار التراخيص للتقنيين 

 رجالمن  50الذين سيستخدمون غازات التبريد الطبيعية. وستشتمل األنشطة أيضا على تدريب 
 وحدة 45من رجال اإلنفاذ؛ وتوفير  450بتدريب  بدورھم ورجال اإلنفاذ الذين سيقومون الجمارك

الكشف عن المواد المستنفدة لألوزون لرجال الجمارك؛ وحلقة عمل تشاورية  مجموعاتمن 
للسلطات المختصة ومستوردي وموزعي المواد المستنفدة لألوزون ورابطات التبريد لتشجيع 

  ريكي)؛مدوالر أ 60 000ستخدام اآلمن لغازات التبريد الطبيعية (إيطاليا، المناولة اآلمنة واال

من تقنيي التبريد على ممارسات  700برنامج مساعدة تقنية لقطاع خدمة التبريد، بما في ذلك تدريب   (ب)
لتدريب في مجال التبريد عن طريق توفير مجموعات أدوات القائم لمركز الوتحديث الخدمة الجيدة؛ 
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 139 150ذ ثالث حلقات عمل لالسترداد/إعادة التھيئة (اليوئنديبي، يوأجھزة أساسية؛ وتنف خدمة
  دوالرا أمريكيا)؛

دوالرا  60 850وحدة رصد المشروع، ويتضمن ذلك تنفيذ نظام بدون ورق للرصد (اليوئنديبي،   (ج)
  أمريكيا).

  تعليقــات األمانة وتوصيتـھا
  التعليقات

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك المواد 

ات استنفاد طن من قدر 57.3الالزم لالمتثال عند  ةالھيدروكلوروفلوروكربونيدد خط أساس المواد حُ   -6
على  2010و 2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7األوزون، استنادا إلى االستھالك المبلغ عنه بموجب المادة 

غانا على أن تحدد نقطة بدايتھا إلجمالي  ت حكومةوافقالحادي والستين، . وفي االجتماع 1النحو المبين في الجدول 
 2009لى متوسط االستھالك المتوقع لعامي إاستنادا  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني التخفيضات في استھالك

طن  7.8ار طن من قدرات استنفاد األوزون، وتقل ھذه الكمية عن خط األساس الذي وضع بمقد 49.5والبالغ  2010و
  وزون.من قدرات استنفاد األ

  )7، المادة 2010-2006في غانا ( ةاستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني - 1الجدول 

 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

خط 
 األساس

  أطنان مترية
296.5324.4335.4961.9587.9451.63774.9 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
73.924.549.2375.774.490.31225.1 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

370.4348.9384.61,337.6662.3541.941,000.0 المجموع (أطنان مترية)
 أطنان من قدرات استنفاد األوزون

16.317.818.452.932.324.8442.6 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
4.81.63.224.44.95.8714.7 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

من قدرات استنفاد المجموع (أطنان 
 )األوزون

21.119.421.677.337.230.7157.3

طن متري  961.9من  22- ، انخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون2011و 2009وبين عامي   -7
طن من قدرات استنفاد األوزون)،  24.84طن متري ( 451.63استنفاد األوزون) إلى طن من قدرات  52.9(

طن من قدرات استنفاد  24.4طن متري ( 375.7ب من 142-وانخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من قدرات  46.6طن من قدرات استنفاد األوزون)، أي انخفاض قدره  5.87طن متري ( 90.31إلى  األوزون)

طن قدرات استنفاد األوزون يقل  30.71البالغ  2011تنفاد األوزون على مدار سنتين. واالستھالك التقديري لعام اس
طن من  57.3طن من قدرات استنفاد األوزون عن خط األساس الذي وضع لالمتثال والبالغ  26.59بالفعل بمقدار 

التخفيض في االستھالك عن طريق وضع الحكومة لحد فقد تحقق قدرات استنفاد األوزون. وحسبما أوضح اليوئنديبي، 
رتفاع الطلب نظرا ال، 2008أقصى الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى مستوى واردات عام 

في السوق. وبما أنه لم تكن ھناك طلبات لمزيد من الواردات من ھذه المواد، تم االحتفاظ بالحصة عند ھذا المستوى. 
لسنوات التي تلت إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بدا أن بعض الشركات التي كانت وفي ا

بصدد التوسع في نظم التبريد الخاصة بھا القائمة على ھذه المواد قررت االنتقال إلى غازات تبريد غير المواد 
شروع الجاري بشأن كفاءة الطاقة في مجال التبريد الذي الھيدروكلوروفلوروكربونية بدافع من مورديھا. كما أثر الم

ينفذه مرفق البيئة العالية/اليوئنديبي والحظر الوشيك على الواردات من أجھزة التبريد والمبردات المستخدمة على 
  مستوى استھالك ھذه المواد.

وات الالحقة، أوضح والسن 2012وفيما يتعلق بحصة واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام   -8
، 2012طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  35.3اليوئنديبي أن حكومة غانا قررت تحديد حصة الواردات عند 

طن من قدرات استنفاد  22.0 بمقدارطن من قدرات استنفاد األوزون  57.3وھي كمية تقل عن خط األساس البالغ 
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حسب الكميات الفعلية المستوردة في عام  2014و 2013مي ويمكن االحتفاظ بحصة الواردات في عا وزون.األ
2012.  

الھدف األصلي من مشروع المساعدة التقنية إلعادة تھيئة أجھزة التبريد سيكون وأوضح اليوئنديبي كذلك أن   -9
ريد غاز التبإدخال أجھزة تكييف منزلية غير قائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتشجيع االنتقال إلى 

R-290  (البروبان) ورفع ثقة المستھلك في كفاءته واستخدامه اآلمن. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن سعر غاز التبريد
R-290  دوالر أمريكي للكيلوغرام، وھو يقل عن سعر  3.50دوالر أمريكي للكيلوغرام و 2.60يتراوح ما بين

  كيلوغرام.دوالر أمريكي لل 5.15البالغ  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  تنقيح خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغانا قبل تحديد خط األساس لالمتثال. ووفقا ووفق على خطة إدارة إزالة   -10
ألف -2التذييل تحديث مانة جملة أمور من بينھا األعلى الخطة إلى  ةلذلك، طلبت اللجنة التنفيذية عند الموافق

("األھداف والتمويل") من االتفاق بأرقام أقصى استھالك مسموح به وإبالغ اللجنة بالمستويات الناتجة وفقا لذلك 
وجدولھا الزمني المنقح  7)). واستنادا إلى البيانات التي أبلغت عنھا حكومة غانا بموجب المادة ھ(61/42(المقرر 

يحل ت الصلة من االتفاق، وأضيفت فقرة جديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث بشأن اإلزالة، تم تحديث الفقرات ذا
االتفاق المبرم في االجتماع الحادي والستين، على النحو المبين في المرفق األول بھذه الوثيقة. وسيرفق االتفاق  محل

  المنقح بأكمله بالتقرير النھائي لالجتماع السابع والستين.

  التوصية

  ما يلي: ةانة الصندوق بأن تالحظ اللجنة التنفيذيتوصى أم  -11

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من الالتقرير   (أ)
  في غانا؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

"األھداف ألف -2ألف "المواد" والتذييل - 1من التذييل  1تحديث الفقرة قامت أمانة الصندوق ب  (ب)
والتمويل" من االتفاق المبرم بين حكومة غانا واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط االستھالك الذي 

لإلشارة إلى أن الجديدة  16أضيفت الفقرة وضع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال، و
ن في النحو المبي االتفاق المبرم في االجتماع الحادي والستين، على يحل محلاالتفاق المحدث 

  المرفق األول بھذه الوثيقة؛

نقطة البداية المنقحة إلجمالي التخفيضات المستدامة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (ج)
طن  77.3طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  57.3قدرھا 

 2009طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھما لعامي  37.2من قدرات استنفاد األوزون و
  من بروتوكول مونتريال. 7على التوالي بموجب المادة  2010و

المواد وتوصي األمانة بموافقة شمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة   -12
يل المبين في و، على مستوى التم2013و 2012مي الھيدروكلوروفلوروكربونية لغانا وخطتي التنفيذ السنوي لعا

  الجدول أدناه:

المشروع عنوان   تمويل المشروع 
(دوالر أمريكي)

 تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد (أ)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)

 اليوئنديبي200,00015,000

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد (ب)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثانية)

 إيطاليا60,0007,800
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  المرفق األول
غانا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن تخفيض حكومة نص يتعين إدراجه في تحديث االتفاق بين 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  الثقيل لسھولة الرجوع إليھا)(ترد التغييرات ذات صلة بالخط 

  
("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  غانامّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة ي  - 1

مستدامة على النحو ألف ("المواّد") إلى كمية - االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
طن من قدرات استنفاد األوزون قبل  37.25 يساوي. وھذا )"األھداف والتمويل"ألف (-2مبين في التذييل ال
   .امتثاال للجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر 2020يناير/كانون الثاني   1

من  2-1يوافق البلد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواد على النحو المبين في الصف األفقي   - 2
) في ھذا االتفاق وكذلك في الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتلایر. "األھداف والتمويل"لف (أ-2التذييل 

، يفقد الحق في طلب 3ويقبل البلد أنه بقبوله ھذا االتفاق وأداء اللجنة التنفيذية لتعھداتھا بالتمويل المحددة في الفقرة 
ف بالنسبة ألي استھالك لمواد يتجاوز المستوى المحدد في أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطرا

ألف باعتبار ذلك متفقا مع خطوة التخفيض بموجب ھذا االتفاق لكل المواد -2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ين ألف وفيما يتعلق بأي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف-1المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

  . 6-3و 3-3

ويحل ھذا االتفاق المحدث محل االتفاق المبرم بين حكومة غانا واللجنة التنفيذية في االجتماع الحادي   -16
  والستين للجنة التنفيذية.

 
  ألف: المـواد -1التذييل  .1

  إلجمالي التخفيضات في االستھالك البدايةنقطة  المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 42.6األولىجيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.7األولىجيم ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 57.3األولىجيمالمجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفرداتالصف
جدول تخفيضات بروتوكول1.1

مونتريال لمواد المرفق 
جيم، المجموعة األولى 

قدرات استنفاد (أطنان 
 )األوزون

غير متاح57.3057.3051.5751.5751.5751.5751.5737.25غير متاحغير متاحغير متاح

الحد األقصى المسموح به 2.1
لالستھالك الكلي لمواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات األولى (بأطنان 
 )استنفاد األوزو

غير متاح57.3057.3051.5751.5751.5751.5751.5737.25غير متاحغير متاحغير متاح

التمويل المتفق عليه للوكالة 1.2
المنفذة الرئيسية 

(بالدوالر ) اليوئنديبي(
 األمريكي)

200,000 0 200,000 0 190,000 0 195,000 0 125,000 121,311 0 1,031,311 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2.2
الرئيسية (بالدوالر 

 األمريكي)

15,000 0 15,000 0 14,250 0 14,625 0 9,375 9,098 0 77,348 

التمويل المتفق عليه للوكالة 3.2
المنفذة المتعاونة (إيطاليا) 

 (بالدوالر األمريكي)

70,000 0 60,000 0 70,000 0 65,000 0 60,000 0 0 325,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 4.2
المتعاونة (بالدوالر 

 األمريكي)

9,100 0 7,800 0 9,100 0 8,450 0 7,800 0 0 42,250 

عليهإجمالي التمويل المتفق 5.2
 (بالدوالر األمريكي)

270,000 0 260,000 0 260,000 0 260,000 0 185,000 121,311 0 1,356,311 

إجمالي تكاليف الدعم 6.2
 (بالدوالر األمريكي)

24,100 0 22,800 0 23,350 0 23,075 0 17,175 9,098 0 119,598 

إجمالي التكاليف المتفق 7.2
 عليھا

294,100 0 282,800 0 283,350 0 283,075 0 202,175 130,409 0 1,475,909 

 5.35 بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.3
 0.00 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) في مشروعات موافق عليھا من قبل 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.3
 37.25 بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك متبقي مؤھل من3.1.3
 14.70 بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) ب141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
 0.00 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) في مشروعات موافق عليھا من قبل ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
 0.00 بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك متبقي مؤھل من3.1.4
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