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 الديشغبن : مشروعمقترح
  

 
  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي

  اإلزالة
 
الشريحة الثانية والثالثة (الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون  •

 )والرابعة
 اليوئنديبي واليونيب

 
 



ندف التبغ

2010 المجموع
0. 

0.3 
0. 
0. 

55,000. 1,025,000. 
4,125. 76,875. 

330,000. 
42,900. 

55,000. 1,355,000. 
4,125. 119,775. 

0. 245,500. 
0. 23,390. 

891,500. 
77,120. 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

بنغالديش
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0.5 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0.1: CTC 154.9  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

152.7 71.9 60.8 20. CFC

0.1 0.1 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide 

0 Others

0.5 0.5 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
87.2 87.2 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 581.6 87.2 

CTC, TCA 0.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
290.8 290.8 

87.1 71. 
الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 328.7 53. 

CTC, TCA 6.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
289.7 207.2 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)
يوئنديبي تكاليف المشروع 155,000. 

يونيب تكاليف المشروع 90,500. 

516,000. 134,000. 55,000. 55,000. 

30,500. 30,500. 

55,000. 

تكاليف الدعم 11,625. 38,700. 10,050. 4,125. 4,125. 4,125. 
22,500. 

تكاليف الدعم 11,765. 16,315. 3,965. 3,965. 3,965. 2,925. 
125,500. 30,500. 

85,500. 85,500. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 245,500. 77,500. 

تكاليف الدعم 23,390. 55,015. 14,015. 8,090. 8,090. 7,050. 
641,500. 164,500. 

0. 0. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 245,500. 0. 

تكاليف الدعم 23,390. 0. 0. 0. 0. 0. 
0. 0. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 891,500. 

تكاليف الدعم 77,120. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع
 
 حول ا مرحلًياالديش، وبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، بتقديم تقريًرغليوئنديبي، بالنيابة عن حكومة بنقام ا  -1

الديش باإلضافة إلى تقرير غية للمواد المستنفذة لألوزون لبنة اإلزالة الوطنتنفيذ برنامج العمل األول في خط
كما  .التحقق المطلوب بموجب االتفاق، لألخذ بعين االعتبار من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسين

 دوالر أمريكي زائد 705 000تقدم اليوئنديبي بطلب تمويل برامج العمل الثاني والثالث والرابع بإجمالي تكلفة 

ة ـ دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكال186 500 دوالر أمريكي لليوئنديبي، و52 875ة ـتكاليف دعم الوكال

  . دوالر أمريكي لليونيب245 24

  خلفية
 
بإجمالي الديش في االجتماع الثاني واألربعين للجنة التنفيذية غفقة على خطة اإلزالة الوطنية لبنتمت الموا  -2

 دوالر 42 900 دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي، و76 875 دوالر أمريكي زائد 1 355 000تكلفة 

 أطنان من قدرات استنفاذ 194(أمريكي لليونيب، لإلزالة الكاملة لالستهالك المتبقي لمركبات الكلوروفلوروكربون 

. 2009قبل نهاية )  أطنان من قدرات استنفاذ األوزون7(ثيل ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم المي) األوزون

 دوالر أمريكي تكاليف 11 625 دوالر أمريكي زائد 155 000وفي نفس االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على 

  دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة لليونيب لتنفيذ11 765 دوالر أمريكي زائد 90 500دعم الوكالة لليوئنديبي، و
 .الشريحة األولى

الديش، وافقت اللجنة على تمويل إعداد المشروع إلزالة غفقة على خطة اإلزالة الوطنية لبنوفيما بعد الموا  -3
الديش، مع األخذ بعين غاق المزودة بمقياس للجرعات في بنمركبات الكلوروفلوروكربون في قطاع أجهزة االستنش

وبالتالي تمت الموافقة على مشروع االستثمار في  ).50/19المقرر (الديش غاالعتبار الظروف االستثنائية لبن

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من مركبات 76.3االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية إلزالة 

  ).52/32المقرر (الكلوروفلوروكربون المستخدمة في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

    لمرحلي والتحققالتقرير ا
 
الديش، ُأستكملت األنشطة غولى من خطة اإلزالة الوطنية لبنوفقًا للتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األ  -4

 نسخة من دليل قانون الممارسات 10 000 موظف جمارك، ونسخ 150 فني خدمة تبريد و1 000تدريب  :التالية

 10وقد تم شراء إجمالي  .ليل تدريب موظفي الجمارك نسخة من د150 نسخة من الشهادة و7 500السليمة و
كما  .أجهزة للتعرف على المواد المستنفذة لألوزون وتم االنتهاء تقريًبا من توريد مجموعات أدوات خدمة التبريد

 .تم إجراء أنشطة التوعية العامة وتم تزويد وحدة إدارة المشروع بالموظفين

وقد أشار تقرير  .2007 إلى 2004الك الكلوروفلوروكربون ألعوام ُأعد تقرير تحقق حول مستويات استه  -5

وط االتفاق الُمبرم بين  بالنظر إلى شر2007التحقق إلى إنحراف حاد في بيانات استيراد الكلوروفلوروكربون لسنة 
غت بدورها عن علًما بأنه تمت مناقشة هذه المسألة مع وحدة األوزون، التي أبل .الديش واللجنة التنفيذيةغحكومة بن

أنه نتيجة لمتطلبات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المحتوية على الكلوروفلوروكربون لقطاع 
 5راف المادة ـا بعض أطـات التي واجهتهـمثل الصعوب( لألطراف XVIII/16الصحة، وفي ضوء الُمقرر 
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، تم إصدار )معتمدة على الكلوروفلوروكربونفيما يتعلق بتصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ال
وقد خلص التقرير إلى أنه في عام  .ترخيًصا منفصالً لمركبات الكلوروفلوروكربون المستخدمة في القطاع الدوائي

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، حيث استخدمت 155.1 بلغ إجمالي استهالك الكلوروفلوروكربون 2007

كما بلغ إجمالي استهالك رابع كلوريد الكربون  . طن في القطاع الدوائي71.9لتبريد و طن منها في قطاع ا83.3

 أطنان من قدرات استنفاذ 0.5 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون و0.07وكلوروفورم الميثيل في هذه السنة 
 لألوزون ونظام وأيًضا فإن القواعد والتنظيمات الخاصة بواردات المواد المستنفذة .األوزون على التوالي

 .الترخيص شاملة وقد تم تعزيزها بشكل صارم

 157 258 دوالر أمريكي الموافق عليه للشريحة األولى، لم يتم صرف سوى 245 500ومن المبلغ   -6

 .2009حزيران / دوالر أمريكي حتى يونيو88 242بينما تم االلتزام بمبلغ  .دوالر أمريكي فقط

  خطة العمل للشريحة الثالثة
 
الديش بتنفيذ عدًدا من األنشطة بموجب الشرائح من الثانية إلى الرابعة من خطة اإلزالة غعهد حكومة بنتت  -7

 2009 فني خدمة تبريد في الفترة بين 5 500تشمل هذه األنشطة التدريب اإلضافي واالعتماد لعدد  .الوطنية

 . نسخة إضافية من الشهادة7 500مة و نسخة إضافية من دليل قانون الممارسات السلي10 000 وطباعة 2011و
كما  . أجهزة للتعرف على غازات التبريد10 موظف جمارك إضافي وتوريد 250ومن المتوقع أيًضا تدريب 

إعادة تدوير وحدات تكييف الهواء / وحدة الستعادة25 وحدة استعادة إضافية و125تشمل االنشطة المخططة توريد 

 نظام تبريد منزلي وصغير معتمدة على 4 000مج تحفيزي إلعادة تهيئة المتحرك والمعدات المساعدة وبرنا

وسوف تُنفذ أنشطة التوعية  . نظام تكييف هواء متحرك الستخدام غازات التبريد البديلة750الكلوروفلوروكربون و
 .العامة ونشر المعلومات، باإلضافة إلى أنشطة الرصد واإلبالغ المصاحبة لخطة اإلزالة الوطنية

  يقات وتوصيات األمانةتعل

  التعليقـات
 

  التخفيضات في التمويل للفشل في االمتثال
 
 من بروتوكول مونتريال، كانت 7الديش بموجب المادة غات الُمبلغ عنها من قبل حكومة بنوفقًا للبيان  -8

 أقل من تلك المسموح بها بموجب 2006 و2004مستويات استهالك الكلوروفلوروكربون في الفترة بين 

 2008و) 7بيانات المادة  (2007وفي أعوام  .البروتوكول وفي االتفاق الُمبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية
كانت مستويات استهالك الكلوروفلوروكربون أعلى من تلك ) البيانات التمهيدية الُمبلغ عنها من قبل الحكومة(

  .موضح في الجدول التاليالمسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال وفي االتفاق كما هو 
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 )أطنان من قدرات استنفاذ األوزون(ستهالك الكلوروفلوروكربون إ

 20092010 2008 2007 2006 2005 2004 المعامل
 0.0 87.2 87.2 87.2  290.8  290.8  581.6 مستويات بروتوكول مونتريال

 0.0 53.0 71.0 87.2  207.2  289.7  328.7 مستويات االتفاق
   (*)158.3 154.9  196.2  263.0  294.9 )7المادة (ك االستهال

   87.3 67.7   االستهالك الزائد عن االتفاق
االستخدامات القطاعية 
        للكلوروفلوروكربون

   59.9 83.3  120.4  201.7  232.1 خدمة التبريد
تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة 

   98.4 71.9  76.3  61.8  63.2 بمقياس للجرعات
إجمالي استهالك 

   158.3 155.2  196.7  263.5  295.3 الكلوروفلوروكربون
  .الديشغروكربون الُمقدم من قبل حكومة بنالمستوى التمهيدي الُمقدر الستهالك الكلوروفلو(*) 

  
 
من االتفاق الُمبرم بين الحكومة واللجنة ) التخفيضات في التمويل للفشل في االمتثال (10طبقًا للفقرة   -9

 دوالر أمريكي لكل طن من قدرات استنفاذ 13 480التنفيذية، يمكن تخفيض مقدار التمويل الُمقدم بما يساوي 
 يستلزم تطبيق هذه الفقرة من االتفاق يجب أن .األوزون من التخفيضات في االستهالك غير الُمحقق في السنة

بناء على االستهالك الزائد ( دوالر أمريكي في مستوى التمويل الخاص بخطة اإلزالة الوطنية 912 596تخفيض 

 2008 فقط حيث أن استهالك الكلوروفلوروكربون لعام 2007 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في 67.7بمقدار 

كما قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علًما بأن مستويات  ).7ألن بموجب المادة لم يتم اإلبالغ عنه حتى ا

 أطنان من 232.1مركبات الكلوروفلوروكربون الُمستخدمة في قطاع خدمة التبريد وحده قد تم تخفيضها من 

ا ما كانت هذه  ودائًم2008 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في 59.9 إلى 2004قدرات استنفاذ األوزون في 
 .المستويات أقل من مستوى الحد األقصى المسموح به لالستهالك في االتفاق

الديش واليوئنديبي على أن غئنديبي إلى تفاهم كل من حكومة بنوفي التعامل مع هذه المسألة، أشار اليو  -10
كان بمثابة االعتراف بحقيقة الموافقة على مشروع االستثمار الخاص بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

أن استهالك الكلوروفلوروكربون في قطاع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات كان من المحتمل أن يزيد 
اك ُمعتقد سائد وقد كان هن .عن مستوى الحد األقصى لالستهالك بموجب بروتوكول مونتريال وبموجب االتفاق

مالي إزالة مركبات الكلوروفلوروكربون بعين االعتبار خالل كل من مشروع الديش، يجب أخذ إجغبأنه بالنسبة لبن
خطة اإلزالة الوطنية الذي يتعامل مع االستهالك في قطاع خدمة التبريد ومشروع أجهزة االستنشاق المزودة 

 ُيشير إلى أن ووفقًا لذلك، إذا كان تقرير التحقق .بمقياس للجرعات الذي يتعامل مع االستهالك في القطاع الدوائي
عليها في االتفاق، استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد كان في نطاق الحدود المنصوص 

 .الديش في حالة امتثال للخطةغعندئذ تكون بن

الديش، بناء على مستوى استهالك غعدم االمتثال المحتملة من قبل بنأشار اليوئنديبي أيًضا إلى أن مسألة   -11

، قد تم طرحها أيًضا على أطراف بروتوكول مونتريال في اجتماعهم 2007الكلوروفلوروكربون الُمبلغ عنه في 
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وفيما يتعلق بمسألة االمتثال . 2009الديش مرة أخرى في غطراف البت في الوضع الُمحدد لبنوقد آثر األ .العشرين
في دعم الحكومة في حوارها المستمر مع لجنة لبروتوكول مونتريال، سوف يستمر كل من اليوئنديبي واليونيب 

 .التنفيذ

  المسائل الفنية
 

 :، تمت اإلشارة إلى ما يلي2010 و2009بعد مراجعة األنشطة الُمقترحة في برامج عمل   -12

كانت برامج تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك قائمة على برامج تدريب نموذجية دون   ) أ(
أو المدارس المهنية الحالية، مما سيضمن /لتعزيز قدرة معاهد التدريب واالعتبار بالشكل المالئم 

 االستدامة طويلة األجل لبرامج التدريب،

إعادة التدوير الُمقترح في /التأثير على استهالك الكلوروفلوروكربون المصاحب لعنصر االستعادة  ) ب(
بالمثل،  .بمجرد تشغيل المعدات، 2010خطة اإلزالة الوطنية كان ضئيالً، ولن يتحقق إال في عام 

كان مستوى التخفيض في استهالك الكلوروفلوروكربون من خالل البرنامج التحفيزي الُمقترح 
  فقط،2011 و2010وسيتحقق في )  طن1.5 إلى 1ال يزيد عن (ضئيل جًدا 

وقد  .اشرة لم يكن هناك أي نشاط ُمقترح إلدخال غازات التبريد الجاهزة التي يمكن اسخدامها مب  )ج(
 تخفيضات 5تمت اإلشارة إلى أنه، خالل السنوات القليلة الماضية، حققت العديد من دول المادة 

كبيرة في استهالك الكلوروفلوروكربون عن طريق إعادة تهيئة أنظمة التبريد الصغيرة باستخدام 
 ،)دون مساعدة الصندوق في العديد من الحاالت(غازات التبريد الجاهزة 

مويل المطلوب للتوعية العامة ونشر المعلومات يجب استخدامه في المساعدة المباشرة لقطاع الت  ) د(
خدمة التبريد، مع األخذ بعين االعتبار أن هذا النوع من األنشطة يتم تنفيذه من خالل مشاريع 

 .التعزيز المؤسسي

المحدود الُمتاح قبل تاريخ االمتثال لقد تمت مناقشة المسائل السابقة مع الوكاالت المنفذة، في ضوء الوقت   -13

وبالتالي فقد اتفق كل من اليوئنديبي واليونيب على مراجعة  .2010كانون الثاني /باإلزالة في األول من يناير
  :برنامج العمل على النحو التالي

بالنسبة لبرنامج تدريب الفنيين، سوف يتم إجراء ورشة عمل إضافية لتدريب الُمدربين على   ) أ(
 فني 4 000لممارسات السليمة في خدمة التبريد وإجراءات إعادة التهيئة، وسوف يتم تدريب ا

 مدرسة مهنية تقريًبا تقوم بتطبيق برامج التدريب 20كما سيتم تعزيز . 2010آخرين قبل نهاية 
وسوف يتم إدخال الممارسات  .في الممارسات السليمة للخدمة عن طريق توفير معدات التدريب

 دوالر أمريكي شاملة معدات 334 000(ة للخدمة في المنهج الدراسي لدورة التبريد السليم
 ،)التدريب

جاري إنجاز االستراتيجية طويلة األجل لتدريب موظفي الجمارك عن طريق وحدة األوزون   ) ب(
كما أن الحوار  ).مثل المجلس الوطني للعوائد وسلطة الجمارك(بالتعاون مع الشركاء المعنيين 

الديش والهند، الُميسر عن طريق اليونيب كجزء من برنامج المساعدة على غين بنجاري بال
 لمستوى أكبر وأفضل من الرصد الفعال لتجارة 2009االمتثال الخاص به، سوف يتم تعزيزه في 

 موظف جمارك 200وأيًضا فإن  .المواد المستنفذة لألوزون فيما بين البلدين والسيطرة عليها
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 ،) دوالر أمريكي30 500(ن سوف يحصلون على التدريب وتنفيذ أخري

 373 000إعادة التدوير في خطة اإلزالة الوطنية من /وقد تم تخفيض حجم عنصر االستعادة  ) ج(

 دوالر أمريكي للتعامل مع احتياجات الكلوروفلوروكربون فيما بعد 65 000دوالر أمريكي إلى 

2010. 

 التهيئة للمراجعة إلدراج تدريب نوع ُمعين من التدريب على خضع البرنامج التحفيزي إلعادة  ) د(
إعادة تهيئة أجهزة التبريد التجاري المنزلية والصغيرة الستخدام غازات تبريد جاهزة بديلة، وعلى 

 601 000بتكلفة ُمراجعة (إعادة تهيئة عدًدا أكبر من المستخدمين النهائيين كما هو ُمقترح سابقًا 
 خالل توفير معدات إعادة التهيئة لورش الخدمة الُمسجلة،من ) دوالر أمريكي

توجد حملة توعية صغيرة وموجهة إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد   ) ه(
 ، و) دوالر أمريكي20 000 دوالر أمريكي إلى 000 60 منُمخفضة  (2009ُمقترحة لعام 

 134 000 دوالر أمريكي إلى 214 000ُمخفضة من (روع أنشطة الرصد والتقييم واإلبالغ للمش  ) و(
 ).دوالر أمريكي

  التوصيـات

  .الديش للبت فيه بشكل فرديغية للمواد المستنفذة لألوزون لبنقُدم مشروع خطة اإلزالة الوطن  -14

برم  المنصوص عليها في االتفاق الُم2008 و2007وخالل تقييم أهداف إزالة الكلوروفلوروكربون ألعوام   -15
الديش، قد ترغب اللجنة التنفيذية إما في النظر في االستهالك في قطاع خدمة التبريد كما هو ُمبلغ غحكومة بنمع 

عنه من قبل الحكومات فقط، أو إجمالي االستهالك في كل من القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتصنيع أجهزة 
 .االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 :جنة التنفيذية أيًضا فيما يليقد ترغب الل  -16

 للمواد المستنفذة اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة اإلزالة الوطنية  ) أ(
 الديش،غلألوزون في بن

 ، و2007-2004اإلحاطة علًما بتقرير التحقق من استهالك الكلوروفلوروكربون في الفترة   ) ب(

امج العمل الثاني والثالث والرابع بمستوى تمويل إجمالي يتحدد بمجرد ُمعالجة الموافقة على بر  ) ج(
 .المسألة المتعلقة بأداء البلد وفقًا لالتفاق

- - - - 
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