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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  بنن

 
 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

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

 
 ن من قدرات استنفاد األوزون)(ط 23.75 2011السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 
 2011السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 23.75    23.75     22-يدروكلوروفلوروكربونالھ

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

 23.80 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 23.80 2010-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 15.47 المتبقي: 8.33 موافق عليه بالفعل

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2013201420152016 ) خطة األعمالخامسا(

  إزالة المواد المستنفدة لألوزون اليونيدو
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.5 2.1 

 172,000 37,625 0 37,625 0 53,750 0 0 43,000 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات  اليونيب
  استنفاد األوزون)

1.1   1.0  0.9  0.8 3.7 

 322,050 67,800  73,450  84,750   96,050  التمويل (دوالر أمريكي)  

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

ال  ال ينطبق االستھالك في بروتوكول مونتريال حدود
 ينطبق

23.80 23.80 21.42 21.42 21.42 21.42 21.42 15.47 
 ال ينطبق

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

ال  ال ينطبق
 ينطبق

23.80 23.80 21.42 21.42 21.42 21.42 21.42 15.47 
 ال ينطبق

التمويل 
لموافق ا

عليه (دوالر 
 أمريكي)

تكاليف  اليونيب
 المشروع

85,000 0 85,000 0 0 75,000 0 65,000 0 60,000 370,000 

 48,100 7,800 0 8,450 0 9,750 0 0 11,050 0 11,050 تكاليف الدعم

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

100,000 0 40,000 0 0 50,000 0 35,000 0 35,000 260,000 

 19,500 2,625 0 2,625 0 3,750 0 0 3,000 0 7,500 ف الدعمتكالي

المبالغ التي وافقت عليھا 
(دوالر  اللجنة التنفيذية

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

185,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,000 

 18,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,550 تكاليف الدعم

إجمالي المبالغ المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

(دوالر   الجتماعا
 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

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

 14,050 0 0 0 0 0 0 0 14,050 0 0 تكاليف الدعم

 
 الشاملة ةالموافق توصية األمانة
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  وصف المشروع
  
ين للجنة التنفيذية ، إلى االجتماع السبعرئيسيةالوكالة المنفذة ال ب، بوصفهاليوني بنن قدمبالنيابة عن حكومة   -  1

من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة ثانية طلبا لتمويل الشريحة ال
 11,050زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي  85,000دوالر أمريكي، تتألف من  139,050إجمالية 

دوالر أمريكي ليونيدو.  3,000أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر  40,000دوالر أمريكي ليونيب و 
  . 2016-2013 للفترةتنفيذ ال الشريحة األولى من الخطة، وخططحول تنفيذ  ويشمل الطلب تقرير مرحلي

  معلومات أساسية

ھيدروكلوروفلوروكربونية قامت اللجنة التنفيذية بالموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ال  -  2
في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المائة  35 خفض بنسبة للوفاءالستين، الثالث وجتماع الفي ا لبنن

 370,000دوالر أمريكي، تشمل  697,600. كان إجمالي التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 2020بحلول عام 
دوالر أمريكي زائد  260,000دوالر أمريكي ليونيب، و  48,100البالغة لوكالة زائد تكاليف دعم ادوالر أمريكي 

دوالر أمريكي ليونيدو. وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة  19,500تكاليف دعم الوكالة البالغة 
دوالر أمريكي تتألف من  203,550إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا في االجتماع ذاته 

دوالر  100,000دوالر أمريكي ليونيب، ومبلغ  11,050دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  85,000
   دوالر أمريكي ليونيدو. 7,500أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  يدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الھ ولىتنفيذ الشريحة األ حولتقرير مرحلي 

  تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:   -  3

تم عقد ورشة عمل وطنية ألصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك مسؤولي الحكومة ومستوردي   (أ)
والجماھير عامة. وتم إطالق خطة إدارة إزالة غازات التبريد وتجار التجزئة، وورش عمل للخدمة 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ورشة العمل، وتم شرح نظام التراخيص والحصص للمواد 
   ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليھا

فدة موظف إنفاذ القانون على رصد واردات المواد المستن 50تم عقد ورشتي عمل وتم تدريب   (ب)
تنفيذ نظام التراخيص والحصص.  ىلعلألوزون بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و

وقد تم إدخال نموذج تدريبي في البرنامج التعليمي في مدرسة تدريب الجمارك. ومن المخطط له 
. وقد تم شراء خمس أجھزة 2013عقد ورشة عمل تدريبية أخرى لموظفي الجمارك في تموز/يوليه 

  ؛ تحديد غازات التبريد واستخدمت في التدريب

فني على ممارسات الخدمة الجيدة  25مدربا و  15تم تدريب المدربين وفنيي التبريد. وقد تم تدريب   (ج)
واسترداد غاز التبريد وإعادة استخدامه، وإعادة التھيئة وعلى العمل بالبدائل بما في ذلك غازات 

فني).  25( 2013طط له عقد دورة تدريبية أخرى في تموز/يوليه التبريد الھيدروكربون. ومن المخ
  ؛ وتساعد جمعية التبريد في بنن على إجراء مزيد من التدريب ومنح الشھادات للفنيين

تم شراء معدات وأدوات وقطع غيار وتسليمھا إلى بنن. وسوف يتم توزيعھا على الفنيين الذين تم   (د)
  و ؛ تدريبھم لضمان االستخدام السليم

أشرفت وحدة األوزون الوطنية على تنفيذ جميع األنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد   (ھـ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم استخدام اثنين من المستشارين من ذوي الخبرة في الجمارك 

الفعال  والتبريد لفترة قصيرة لمساعدة وحدة األوزون الوطنية على جمع البيانات ورصد التنفيذ
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  .جميع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل

  التمويلصرف مستوى 

دوالر أمريكي الموافق عليه للشريحه األولى،  185,000، من إجمالي مبلغ 2013 إبريل/نيسانحتى تاريخ   -  4
م االلتزام به كله، وسيتم صرفه دوالر أمريكي فقد ت 24,976دوالر أمريكي. أما الرصيد البالغ  160,024تم صرف 

  . 2013عام 

   خطط سنوية للشريحة  الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ما يلي:  2016و  2013تشمل األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الفلترة ما بين   -  5

ن تدريبھم) على تطبيق نظام تراخيص موظف يتعي 100االستمرار في تدريب موظفي اإلنفاذ (  (أ)
 رقابة المواد الھيدروكلوروفلوروفلوروكربونية، ولوائح اإلنفاذ لوحصص المواد الھيدروكلورو

  كربونية بالتعاون مع قوات الشرطة ومكتب المعايير؛

د فني) على ممارسات خدمة التبريد الجيدة بما في ذلك استردا 125االستمرار في تدريب الفنيين (  (ب)
وإعادة تدوير غازات التبريد مع التركيز على ورش العمل الكبيرة وخدمة المنشآت الكبرى 
والمعالجة اآلمنة لغاز التبريد الھيدروكربون وخدمة المعدات ذات البدائل، وتوفير أدوات ومعدات 

  إضافية؛ 

يج لنظام التراخيص زيادة التوعية الجماھيرية بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والترو  (ج)
  والحصص وإنفاذه، وتوفير معلومات حول الحصص السنوية للمستوردين؛ 

  إصدار الشھادات للفنيين بمساعدة جمعية التبريد في بنن؛   (د)

االستمرار في الرصد والتقييم، بما في ذلك القيام بمراجعات سنوية لألداء، والمساعدة على التحقق   (ھـ)
  المستقل عند الحاجة؛ وإصدار تقرير مرحلي سنوي وخطة تنفيذ. 

  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقات

  نظام ترخيص تشغيلي

ومة بنن واللجنة التنفيذية، أكدت حكومة بنن من خالل وحسبما يتطلب االتفاق بين حك 63/17وفقا للمقرر   -  6
رسالة رسمية تلقتھا األمانة أنه قد تمت إقامة نظام قابل لإلنفاذ للتراخيص والحصص لواردات وصادرات المواد 
  ة. الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد بجدول إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

   استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من  23.8الحظت األمانة أن خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال قد تم تحديده عند   -  7
 يلبروتوكول مونتريال لعام 7قدرات استنفاد األوزون، على أساس االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

طن من  23.6طن من قدرات استنفاد األوزون من  0.2وخط األساس المحدد ھذا أعلى بمقدار . 2010و  2009
لبنن. وبالتالي  قدرات استنفاد األوزون المقدرة عند الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الصندوق على التمويل تترتب على ذلك يمكن تعديل نقطة البداية على أساس خط األساس المحدد، دون أي آثار في 
  المتعدد األطراف.
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الحظت األمانة أن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بنن قد تناقص بشكل مطرد منذ الموافقة   -  8
طن من قدرات  23.6 2012على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وكان االستھالك المقدر لعام 

طن من قدرات استنفاد األوزون. وكان تنفيذ أنشطة  23.4عند  2013نفاد األوزون. وتم تحديد الحصة لعام است
الشريحة األولى مرضيا. وبدأ تشغيل نظام الحصص وسوف يمكن إجراء تخفيضات في استھالك المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية بما يتسق وجدول اإلزالة لبروتوكول مونتريال. 

   تقنيةمسائل 

سؤال من األمانة، أبلغ اليونيب أن التزويد بغاز التبريد الھيدروكربون ليس متاحا حاليا في بنن، وأن ردا على   -  9
ھناك بضع وحدات فقط من المعدات القائمة على الھيدروكربون تستخدم حاليا. وتعمل حكومة بنن مع بلدان أخرى في 

ازات التبريد الھيدروكربون. ومن المتوقع أن يبني تدريب الفنيين على ستخدام غالالمنطقة لتحديد معايير ومدونات 
خدمة المعدات القائمة على الھيدروكربون قدرتھم ويمكنھم من العمل بھذا الغاز القابل لالشتعال عندما تصبح المعدات 

  متاحة في األسواق. 

   مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبنن قبل تحديد خط األساس لالمتثال   - 10
ألف من االتفاق باألرقام الخاصة بالحد  – 2لھذه المواد. وتتضمن الموافقة حكما يطلب من األمانة تحديث المرفق 

(د)). وعلى  63/30لمقرر ا(تويات الناتجة عن ذلك تبعا لھذا األقصى المسموح به لالستھالك، وأن تبلغ اللجنة بالمس
من حكومة بنن، فإن الفقرات ذات الصلة في االتفاق قد تم تحديثھا،  7أساس البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة 

الثالث االتفاق األصلي الذي تم التوصل إليه في االجتماع  وأضيفت فقرة جديدة تشير إلى أن االتفاق الجديد يجبّ 
والستين، كما يتضح من المرفق األول لھذه الوثيقة. وسوف يرفق االتفاق المعدل بالكامل بالتقرير الختامي لالجتماع 

  السبعين. 

   التوصية

  أن: بتوصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية   - 11

خطة إدارة إزالة  من ولى من المرحلة األولىتأخذ علما بالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة األ  (أ)
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبنن؛ 

ألف من االتفاق بين حكومة بنن  – 2ألف و  – 1تالحظ أن أمانة الصندوق قد حدثت المرفقات   (ب)
واللجنة التنفيذية، على أساس خط األساس المحدد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال، وأنه 

االتفاق الذي تم التوصل له  لإلشارة إلى أن االتفاق المعدل يجبّ  16دة رقم قد تمت إضافة فقرة جدي
  في االجتماع الثالث والستين، كما يتضح في المرفق األول من ھذه الوثيقة؛ و 

تالحظ أيضا أن نقطة البداية المراجعة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك المواد   (ج)
طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستخدام  23.8نت الھيدروكلوروفلوروكربونية كا

طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ  24.0طن من قدرات استنفاد األوزون و  23.6استھالك 
  من بروتوكول مونتريال.  7على التوالي، بموجب المادة  2010و  2009عنھا لعامي 

على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشاملة  - 12
المقابلة، مع تكاليف الدعم  2016إلى  2013المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبنن، وخطط تنفيذ الشرائح من عام 

  المتعلقة بھا على مستوى التمويل الموضح بالجدول أدناه: 
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تمويل المشروع   عنوان المشروع 
 يكي)(دوالر أمر

تكاليف الدعم 
 )(دوالر أمريكي

 الوكالة المنفذة

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

 يونيب 11,050 85,000

فلوروكربونية (المرحلة األولى، كلورومواد الھيدرولاخطة إدارة إزالة  (ب)
 الشريحة الثانية)

 يونيدو 3,000 40,000
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 األولالمرفـق   
  المتعدد األطراف حكومة بنن واللجنة التنفيذية للصندوقبين معدل التّفاق االنّص يجب إدماجه في 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)

  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في مھورية بنن  ("ج ومةيمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حك 1

 15,47ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
مع الجداول الزمنية  بما يتماشى  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 

 .لبروتوكول مونتلایر

الثالث واللجنة التنفيذية في االجتماع  بننان ھذا االتفاق المعدل يحلّ محلّ االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  والستين للجنة التنفيذية. 

  ألف: المـواد -1التذييل 
  كنقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھال المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  23,80 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
 ألف: األھداف والتمويل - 2تذييل ال
   2011 2012 2013 2014 20152016 2017 2018 2019 2020 Total 

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم، المجموعة
األولى (أطنان قدرات

 األوزون) ستنفادا

 

يرغير متوفرغ
 متوفر

23.8023.8021.4221.4221.42 21.42 21.42 15.47 

ير متوفرغ  

الحد األقصى المسموح به   1.2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون) 

 

يرغير متوفرغ
 متوفر

23.8023.8021.4221.4221.42 21.42 21.42 15.47 

ير متوفرغ  

التمويل المتفق عليه للوكالة 2.1
المنفذة الرئيسية (اليونيب)

 (دوالر أمريكي)

 

0 85,000 0 0 75,0000 65,000 0 60,000 370,000 0 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2.2

الرئيسية (دوالر أمريكي) 
 

0 11,050 0 0 9,750 0 8,450 0 7,800 48,100 0 
التمويل المتفق عليه للوكالة 2.3

المنفذة المتعاونة (اليونيدو)
 (دوالر أمريكي)

 

0 40,000 0 0 50,0000 35,000 0 35,000 260,000 0 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2.4

المتعاونة (دوالر أمريكي) 
 

0 3,000 0 0 3,750 0 2,625 0 2,625 19,500 0 
إجمالي التمويل المتفق 3.1

 ليه (دوالر أمريكي)ع
 

0 125,0000 0 125,0000 100,000 0 95,000 630,000 0 
مجموع تكاليف الدعم 3.2

 (دوالر أمريكي)
 

0 14,050 0 0 13,5000 11,075 0 10,425 67,600 0 
إجمالي التكاليف المتفق 3.3

 عليھا (دوالر أمريكي)
 

0 139,0500 0 138,5000 111,075 0 105,425 697,600 0 
8.33 أطنان قدرات استنفاد األوزون)بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيددروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4.1.1
0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيددروكلوروفلوروكربون 4.1.2
15.47 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22- وروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھيددروكل 4.1.3
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