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  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي (اليوئنديبي)/ايطاليا

المرحلة األولى، فلوروكربونية (إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروخطة 
 )الرابعةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  غانا

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  برنامج األمم 
   ايطاليا، (رئيسية)

  2020بحلول عام  %35  الحادي والستين

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 23.3   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  

  2014 : السنة  نفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي
   الخدمة  التصنيع  

          123-الھيدروكلوروفلوروكربون

          124-الھيدروكلوروفلوروكربون

           ب141-كربونالھيدروكلوروفلورو

 2.18    2.18      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 21.16    21.16      22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

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

  57.30  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  57.30  :2010-2009خط األساس لفترة 

  تھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االس

  31.03  المتبقي: 26.27  موافق عليه بالفعل:
  

  ) خطة األعمالخامسا(
 

  المجموع 2019 2018  2017  2016

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي (اليوئنديبي) 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

3.8 0 2.4 2.3 8.5 

 474,409 130,409 134,375 0 209,625 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  ايطاليا
 األوزون)

1.3 0 1.2 0 2.5 

 141,250 0 67,800 0 73,450 التمويل (دوالر أمريكي)
  

 2018 2017 2016 2015  2014  2012  2010  ) بيانات المشروعسادسا(

 

2019 

 

  المجموع 2020

 غير متوفر 32.2 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 57.3 غير متوفر غير متوفر حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

  متوفرغير  32.2 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6 57.3 غير متوفر غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

تكاليف 
  المشروع

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

تكاليف 
  الدعم

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

تكاليف   ايطاليا
  المشروع

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

تكاليف 
  الدعم

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

األموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

270,000 260,000 260,000 0 0 0 0 0 0 790,000 

تكاليف 
  الدعم

24,100 22,800 23,350 0 0 0 0 0 0 70,250 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

  

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 260,000 0 0 0 0 260,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 23,075 0 0 0 0 23,075 

  
 موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

اع رئيسية ) كوكالة منفذةاليوئنديبي( اإلنمائياألمم المتحدة  برنامجم ، قدّ غانابالنيابة عن حكومة   -1 ى االجتم ، إل
ادس ل الس اً لتموي بعين طلب ن والس ة م ريحة الرابع ى الش ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

ة،  درهالھيدروكلوروفلوروكربوني الي ق غ إجم ي، 283,075 بمبل ن  دوالر أمريك ألف م ي،دوال 195,000يت  ر أمريك
ة  ة البالغ دعم للوكال اليف ال م المتحدة لدوالر أمريكي  14,625زائد تك امج األم ائيبرن ديبي( اإلنم  65,000، و)اليوئن

ر . لحكومة ايطاليادوالر أمريكي  8,450 زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغةأمريكي، دوالر  ّدم تقري يتضمن الطلب المق
  .2018 إلى 2016للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة  الثالثةمرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ا   -2 ة غان ت حكوم نأبلغ تھالك  ع تنفا 23.34اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ّدرت ا 2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفاط 23.34ستھالك وق درات اس ام  األوزون دن من ق ، 2015لع

  .1على النحو المبين في الجدول 

رة  7(بيانات المادة  غاناالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول  ام 2014-2011للفت دير لع ، تق
2015(  

  سخط األسا  2015  2014 2013 20112012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
    طن متري

 774.90 384.70 384.70 418.29 433.75 451.7  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 225.05 33.58 33.58 36.72 51.25 90.3 ب*142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 999.95 418.28 418.28 455.01 485.00 542.0  المجموع (بالطن المتري)

     طن من قدرات استنفاد األوزون
 42.62 21.16 21.16 23.00 23.86 24.8  22-دروكلوروفلوروكربونالھي

 14.63 2.18 2.18 2.39 3.33 5.9  ب*142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 57.30 23.34 23.34 25.39 27.19 30.7 األوزون) دالمجموع (بالطن من قدرات استنفا

  ).R-600aفي المائة من  4ب و142-في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون 41، 22-ربونفي المائة من الهيدروكلوروفلوروك R-406A )55* الوارد في الخليط 
  ** خط أساس االستهالك المعدل.

ام  إن  -3 دروكلوروفلوروكربون لع تھالك الھي توى اس ـ  2015مس ل ب و أق داف  54ھ ن أھ اً م ة تقريب ي المائ ف
د وتكييف  روكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدبروتوكول مونتريال لذلك العام. ويستخدم البلد  دات التبري ة مع فقط لخدم

  الھواء. 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ر عن الستھأبلغت حكومة غانا عن البيانات القطاعية ال  -4 ة بموجب التقري ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ات متسقة مع ال2014تنفيذ البرنامج القطري لعام  ذه البيان د كانت ھ ادة ، وق ا بمقتضى الم غ عنھ ات المبل . ومن 7بيان

  .2016مايو/أيار  1بحلول  2015المقرر تقديم تقرير البرنامج القطري لعام 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةتنفيذ الشريحة 

  قطاع خدمة التبريد

  :األنشطة الرئيسية ما يليتشمل   -5
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 ؛ 2901-ة تكييف ھواء على استخدام ومناولة غاز التبريد الھيدروكربونفني تركيب وخدم 28تدريب  ) أ(

دريب   ) ب( د وطالب من  30ت ي تبري ة العسكرية فن ةاألكاديمي د  الغاني ك ومعھ ي البوليتكني تخدام ف ى اس را عل أك
 ؛الھيدروكربون غازات تبريد

دريب   ) ج( د وتكي 33ت دات التبري ة مع ب وخدم ركات لتركي عة ش ن تس ي م رف وفن ى مالك/مش واء عل ف الھ ي
مبر/كانون األول  ى ديس د. حت ازات التبري ترداد غ والى 2015اس ترداد ح م اس ن  11، ت ن م ط

 وحدة تكييف ھواء ؛ و 4,531من  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 صانع قرار من إدارة الشركات المستخدمة.  100تنفيذ مشروع برنامج الحوافز للمستخدمين النھائيين لـ  ) د(

  د المشاريعتنفيذ ورص  وحدة

ي   -6 ة، الت ة االستشارية لوحدة األوزون الوطني ألوزون ھي الھيئ تنفدة ل المواد المس ة ب إن اللجنة الوطنية المعني
ة  دة األوزون الوطني ى وح ة. وتحظ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ذ خط يق وإدارة تنفي وم بتنس تق

ائي بمساعدة حكومة ايطاليا ودعم مستشارين وطني م المتحدة اإلنم امج األم ين ودوليين ألنشطة محددة. كذلك، دعم برن
داد  ا ووإع وفر في غان دروفلوروكربون المت ى إجراء جردة للھي ة عل (اليوئنديبي) ومستشارين وحدة األوزون الوطني

  تقرير. 

  مستوى صرف األموال

م صرف دوالر أمريكي ا 790,000، من أصل مبلغ الـ 2016كما في آذار/مارس   -7 ى اآلن، ت لموافق عليه حت
ديبي)  و  428,088دوالر أمريكي ( 520,045 دوالر  91,957دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئن

ام  269,955أمريكي لحكومة ايطاليا). وسيتم صرف الرصيد البالغ  ين 2016دوالر أمريكي في ع ى النحو المب ، عل
  . 2في الجدول 

ا (دوالر  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المالي عن المرحلة األولى من :  2الجدول  لغان
  أمريكي)

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
  فهتم صر  موافق عليه  تم صرفه  موافق عليه تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 428,088 590,000 98,088 190,000 130,000 200,000 200,000 200,000  (اليوئنديبي)

 91,957 200,000 3,546 70,00060,00018,41170,000 70,000 ايطاليا
 520,045 790,000 101,634 270,000270,000260,000148,411260,000 المجموع
 100573966  الصرف (%)معدل

نوي ( ي س ر مرحل ار أحدث تقري غ 2014*سبق وأش ى صرف مبل دة  58,673) إل م المتح امج األم ن برن ة، ولك ة الثاني ا للمرحل دوالر أمريكي اليطالي
ة ھو  امج  18,411اإلنمائي (اليوئنديبي) أكّد، نيابة عن حكومة ايطاليا، أن المبلغ الذي تم صرفه فعالً بموجب الشريحة الثاني دوالر أمريكي. وأشار برن

  األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) إلى أنه سيتم تحديث التقرير المرحلي السنوي وفقاً لذلك. 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  :األنشطة التاليةسيتم تنفيذ   -8

انوني ) أ( ار الق تعراض اإلط أن  اس اورية بش ل تش ة عم يم ورش ة وتنظ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني إلدارة الم
 ؛التشريعات (لم يتم تخصيص أية أموال بموجب الشريحة الرابعة) (ايطاليا)

واد  50مدرباً وما ال يقل عن  25تدريب ما ال يقل عن   ) ب( موظفاً من موظفي الجمارك على مراقبة وتعريف الم
دريب تنشيطي الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ؛ وت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم ة عل دات القائم ة والمع

ن  ل ع ا ال يق واد  25لم ة للم ارة الدولي ي التج دة ف ورات الجدي ى التط ي عل درب جمرك م

                                                 
اسطوانات االسترداد وأجھزة الكشف عن التسرب وحدات استرداد غازات التبريد المحمولة ووحدات استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرھا و 1
ين كھربائي والميزان الرقمي المحمول ومحطة الشحن بالھيدروكربون ومضخات التفريغ من مرحتلين ومجموعة أدوات تبريد يدوية وأداة كبس وموازال

 ومقاطع األنابيب ومكيفات الھواء سبليت المصغرة ألغراض التدريب،للحرارة وأجھزة اختبار للخطوط ومجموعة من المفكات والمطارق وعدد الثني 
    الخ. 
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واد  دائل للم ن الب ا م ة وغيرھ واد الھيدروفلوروكربوني ة والم الھيدروكلوروفلوروكربوني
 دوالر أمريكي) ؛ 15,028ايطاليا) (الھيدروكلوروفلوروكربونية (

ة  ) ج( دراء المؤسسات التقني ة وم ة البيئ ة حماي ين وكال اھم ب ذكرة التف ى م ع عل د التوقي دريب بع زي ت اء مرك إنش
ديبي) زين (اليوئن قين للمرك دريب منس ف وت دات وتوظي ب المع ليم وتركي يفة؛ وتس دوالر  18,785( المض

 أمريكي) ؛

والموزعين والمستوردين وموظفي المبيعات وة الوطنية إلطفاء الحرائق موظفي القدريب مفتشي المصانع وت ) د(
 دوالر أمريكي)؛  7,514( (اليوئنديبي) لمواد الھيدروكربونيةل ةاآلمن على المناولة

ي  لتعاون مع مجلسا  )ھ( ي والمھن د صدار الشھادات إلفي إنشاء نظام التعليم والتدريب الفن ي التبري لفني
دريب  400ب وتكييف الھواء وتدري ادة ت  1000-800فني تركيب وخدمة معدات تكييف الھواء؛ وإع

د ي تبري ي ف دروكربون فن ھادات600-الھي ى الش ن  أ للحصول عل سم ي  مجل دريب الفن يم والت التعل
ة للعمل. وسيتم تنفيذ والمھني ي الخدم نح شھادات رسمية لفني د خطة م ازات تبري دروكربون  بغ الھي

 دوالر أمريكي) ؛ 39,828(الطبيعية (إيطاليا)  وغيرھا من غازات التبريد

ي   )ھ( ديثي ف ديل التح د والتع ازات التبري ترداد غ روع اس ذ مش راء  11مواصلة تنفي زاً، ورصد ش مرك
 دوالر أمريكي) ؛ 63,119( (اليوئنديبي) 2وتسليم المعدات اإلضافية

واء  تنفيذ برنامج حوافز المستخدمين النھائيين إلجراء تعديل تحديثي  )ھ( د وتكييف الھ دات التبري على مع
ه بموجب  دء ب م الب ذي ت دروكربون ال ى الھي د الصناعي إل اع التبري ل قط ة وتحوي كنية والتجاري الس

 دوالر أمريكي) ؛ و 58,148( (اليوئنديبي)الشريحة الثالثة 

ا) (  )ھ( ي (ايطالي دعم التقن د وال ديبي) ( 10,144الرص ي) و (اليوئن الر دو 47,4343دوالر أمريك
  أمريكي).

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  تقرير التحقق

ل للتحقق من   -9 ى التموي ديبي) عل ائي (اليوئن م المتحدة اإلنم امج األم في االجتماع الثاني والسبعين، حصل برن
ةاستھالك المواد  رة  الھيدروكلوروفلوروكربوني ى  2013للفت ا. و 2015إل ذه الوثيفي غان ول موعد صدور ھ ة، بحل ق

ً تقرير التحقق جاريكان  ً ا يا ذلك، تمش رر مع  . ل وال 19/72المق ل األم تم تحوي ن ي ا، ل الشريحة  بموجب الموافق عليھ
الأن الحكومة  وتؤكداألمانة تقرير التحقق  قبل أن تستعرضالثالثة  ة امتث ال  في حال ا مع واللبروتوكول مونتري تفاقھ

  اللجنة التنفيذية.

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةذ الشريحة مرحلي عن تنفيالتقرير ال

  اإلطار القانوني 
ة أصدرت حكومة غانا بالفعل حصص واردات  -10 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام ، الم درھا  2016لع  28وق

  طن من قدرات استنفاد األوزون.

  قطاع خدمة التبريد

ذ األنشطة  اتمع بعض التأخيرالھيدروكلوروفلوروكربونية  زالة الموادبشكل عام، تتقدم خطة إدارة إ  -11 في تنفي
ادر نظراً وبنود المعدات. غيرھا من و االستعادةالتدريبية وشراء وحدة  ى  ينللتحديات في تحديد الموردين الق ليمعل  تس

                                                 
إعادة التدوير وحدة االسترداد والمحمولة و االستردادوحدات التفريغ من مرحلة ومحمول ومضخات غازات التبريد ال جھاز تعريفبما في ذلك   2

والميزان ومشعل اللحام والخلط المحمول وصمامات الثقب األكسجين واألسيتلين المحمولة الھيدروكربون المحمولة ومحطة لحام وخلط شحن  ومحطة
  )الھيدروكربونغاز لضواغط الو الدقيق  يحرارة الرقمالميزان األعطال ومشبك و المحمولاإللكتروني لكشف الرقمي وجھاز ا
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مراكز لم تكن لذلك،  ونتيجةً . 2016 /حزيرانمنتصف شھر يونيو بحلولالمعدات  تسليممن المتوقع ، المعدات الالزمة
دريب  ةالت ذ و عامل تم تنفي م ي ين والطالب ل ارك والفني وظفي الجم دريبي لم امج الت ي البرن ه ف و المخطط ل ى النح عل
اس ة األس طة تدريبي يم أنش م تنظ ك، ت ع ذل ز ل. وم عة مراك تردادتس امج  اس ق ببرن ا يتعل دوير. وفيم ادة ت وافز وإع ح

ى  للوصولقلة الموارد المتاحة في إطار الشريحة الثالثة، استخدمت الصحف المحلية ل ونظراً ، ينالنھائي المستخدمين إل
تمويل من الشريحة الرابعة. ومن ال اإلفراج عن يتم لعدد محدود من الشركات حتى تقنيةتنظيم دورات  بغيةالمشاركين 

  .2016الربع الثالث من عام  بحلول نھاية ھا بموجب الشريحة الثالثةلإنجاز كافة األنشطة المخطط المقرر 

ة في االجتماع الثاني والسبعين، ن  -12 دات بوقشت القضايا المتعلق ديل التحديثي للمع دروكربونالتع ا  للھي في غان
ة الشريحة  على طلب على نطاق واسع، وتمت الموافقة ى مع اإلشارةالطلب الثالث رار  أن إل ى الق ة وافقت عل الحكوم

نذي الصلة  ة اللجن الصادر ع اتة التنفيذي أن عملي ديثي. بش ديل التح دةو 3التع م المتح امج األم اد برن ة أف نفس ل للبيئ
دة ا ديھم قاع ين ل اع أن الفني ةالجتم ة  تقني تخدام عن اقوي أن اس ة بش دروكربونلتوعي د الھي از تبري ن  كغ د م ألن العدي

ى  ل اآلن عل ة تعم ات المنزلي دروكربونالثالج ق تحR-600a( الھي ن طري ا ع ات )، إم ل الثالج ىوي ة عل  القائم
ة  عقد وا علىمركزا وقع 11لـ سمح فقط . ويُ جديدة أو استيراد ثالجات الكلوروفلوروكربون ة البيئ ة حماي أداء مع وكال

ة.  وتخضع لرقابة R-290إلى  السبليت تحويل وحدات تكييف الھواء عملية تنفيذب رغم ووحدة األوزون الوطني ى ال عل
ة ل تم اتباعه يأن البلد أفادمن أن  ل لمعايير السالمة الدولي دروكربونمن اآلتحوي م إنشاء  للھي وضع العالمات لنظام وت

ارة  ىلإلش تخدامأن إل تم اس واء،  R-290 ه ي ف الھ ام تكيي ي نظ دعم ف ا ت ة إيطالي دحكوم ة  البل داد ورش ي إع ل الف عم
ة تشاورية حول التشريعات.ال ر يمكن استخدامهتق وستناقش الجھات المعني ايير وقواعد الممارسة في اللوضع  ري مع

ة أبريل اننھاي بالد، 2016 /نيس ر لل ذا التقري ةوضع ب وسيسمح ھ ار اإل الصيغة النھائي ن الط تخدام اآلم ي لالس تنظيم
  .4(ب)32/72المقرر  الھيدروكربون كما ھو مطلوب في لغازات تبريد

امبفيما يتعلق   -13 ة األجل لألنشطة، يحظى البرن دريبي االستدامة طويل دعمج الت ا  من ب ز لتكنولوجي مركز التمي
د  التبريد وتكييف الھواء ؛ ويجري ديالتعاق زي مع معھ ي إلنشاء مرك دريب فن ينت دريب ؛  ن إقليم  مجلس ساعدويللت
دريبفي وضع خطة  التعليم والتدريب الفني والمھني يتم ت واء. وس د وتكييف الھ ي التبري عدد  إلصدار الشھادات لفني

و ذه كبير من م ين والطالب من خالل ھ ارك والفني ا  المعاھدظفي الجم يتم تعزيزھ ي س ة الت بموجب خطة إدارة إزال
  .ضمان استدامة أنشطة التدريبالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

 الخالصة

 31ول ي حالة امتثال ألھداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. ومن المقرر تقديم تقرير التحقق بحلالبلد ھو ف  -14
ة2016يوليو/تموز  أخيرات في  . تتقدم خطة إدارة إزال رغم من بعض الت ى ال ة عل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم

ن  تخدام اآلم لة باالس طة المتص ن األنش د م ذ العدي م تنفي د ت ة. وق ريحة الثالث ا بموجب الش طة المخطط لھ ذ األنش تنفي
المعدات، وتم وضع نظام إلصدار الشھادات في ما يتعلق بمعدات  للھيدروكربون، بما في ذلك التدريب وشراء وتوزيع

وائح  اد الل الخدمة القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. واتُخذت كافة اإلجراءات الضرورية من أجل اعتم
ا ينتظر مناقشات ، غير أن وضع الصيغة النھائية لھR-290والمعايير بشأن المناولة واالستخدام اآلمنين لغاز التبريد 

ان  ھر ابريل/نيس ة ش ول نھاي تجري بحل ي س ة، الت د الممارس ايير وقواع أن المع ة بش ات المعني تؤدي 2016الجھ . وس
ي  ار التنظيم اء اإلط ك إنش ي ذل ا ف ة، بم ريحة الرابع ذھا بموجب الش ك المخطط لتنفي ى اآلن وتل ذة حت طة المنف األنش

دريب وأنشطة ومراكز التدريب وتدريب وإصدار الشھادات لف نيي التبريد وتكييف الھواء والمساعدة التقنية لمراكز الت
  إذكاء الوعي إلى مواصلة تعزيز قطاع الخدمة وضمان االستدامة طويلة األجل ألنشطة اإلزلة. 

  التوصية

اً   -15 ة علم ة التنفيذي ذ اللجن أن تأخ ة الصندوق ب ريحة الثالثتوصي أمان ذ الش أن تنفي ي بش التقرير المرحل ن ب ة م
ة الشمولية  ا ؛ وتوصي أيضاً بالموافق المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في غان

ا،  ة في غان واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم وخطة على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزال
ھا، بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه أنه المقابلة ل 2016-2018تنفيذ الشريحة للفترة 

وال  الن يتم تحويل األم ل أن تستعرض الموافق عليھ ا قب ة ايطالي ائي وحكوم م المتحدة اإلنم امج األم ى برن ة  إل األمان
  .اللجنة التنفيذية تفاقھا معواللبروتوكول مونتريال  في حالة امتثال حكومة غاناأن  وتؤكدتقرير التحقق 

                                                 
  .17/72المقرر   3
القائمة على المواد على أنه من المتفق عليه أن غانا تحملت كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بالتعديل التحديثي لمعدات التبريد وتكييف الھواء  4

خدام اآلمن لغازات الھيدروكلوروفلوروكربونية لغازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة والخدمة المرتبطة بھا، وأنه سيتم خلق البيئة التنظيمية لالست
  تبريد الھيدروكربون قبل قبل تقديم طلب الشريحة الرابعة إلى اللجنة التنفيذية.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/32 
 
 

7 

تمويل المشروع  (دوالر عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الرابعةاألولى، الشريحة 

امج 195,00014,625 دة  برن م المتح األم
  اليوئنديبي)( اإلنمائي

واد (ب) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الرابعةاألولى، الشريحة 

  ايطاليا 65,0008,450

 
_________________ 


