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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
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 غانامقترح مشروع: 
  
  

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

 اإلزالة
  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      الهيدروكلوروفلوروكربونيةد المواإزالة إدارة طة خ 
 وحكومة إيطاليا      ) السادسة واألخيرة لشريحةولى، ااأل المرحلة(   
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  ع متعددة السنواتيرامش –ورقة تقييم المشروع 
  غانا

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي أقّر المشروع الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
خطة إدارة إزالة المواد 

(المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  األولى)

اإلنمائي  برنامج األمم المتحدة
  (رئيسية)؛ حكومة إيطاليا

  2020% بحلول عام 35  الحادي والستون

 

(المرفق جيم،  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  )1المجموعة 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 17.8  2018السنة: 

 

   2018 السنة: األوزون) استنفاد) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 16.79    16.79      22الهيدروكلوروفلوروكربون 
  1.05     1.05     142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

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

  األوزون) استنفاداالستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات 

 31.03  المتبقي: 26.27 موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2019  ) خطة األعمالخامسا(

ة لألوزون (طن من قدرات استنفاد دإزالة المواد المستنف  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  األوزون)

2.35 2.35 

 130,409 130,409  التمويل (دوالر أمريكي)

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

بروتوكول بموجب حدود االستهالك 
  مونتريال

 ال ينطبق 37.25 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57 57.30  ال ينطبق  ال ينطبق

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

 ال ينطبق 37.25 51.57 51.57 51.57 51.57 51.57 57.30  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المتفق 
(دوالر  عليه

  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  اإلنمائي

تكاليف 
المشرو

  ع

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

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

حكومة 
  إيطاليا

تكاليف 
المشرو

  ع

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

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

التمويل الذي أقرته اللجنة 
   التنفيذية

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
المشرو

  ع

270,000  260,000 260,000 0 260,000 0 185,000 0 0 1,235,000 

تكاليف 
  الدعم

24,100  22,800 23,350 0 23,075 0 17,175 0 0 110,500 

إجمالي التمويل المطلوب 
إقراره في هذا االجتماع 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
المشرو

  ع

0 0 0 0 0 0 0 121,311 0 121,311 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 0 0 0 9,098 0 9,098 

  
  الموافقة الشمولية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع
 

 ةسادسسية، طلبا لتمويل الشريحة الالوكالة المنفذة الرئي بوصفه، اإلنمائيألمم المتحدة برنامج اقدم غانا، يبالنيابة عن   .1
ا، أمريكي ادوالر 121,311خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة قدرها ولى من من المرحلة األ واألخيرة

على تقرير مرحلي عن  ويشتمل الطلب. 1دون سواهاإلنمائي األمم المتحدة برنامج لتكاليف الدعم ل دوالرا أمريكيا 9,098زائد 
في وخطة تنفيذ الشريحة  2018في عام وتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ةخامسة اليحتنفيذ الشر

  . 2021 – 2019الفترة خالل 
 

  لهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلفادة عن استهالك المواد ا
 
 2018في عام ية الهيدروكلوروفلوروكربونواد مالطن من قدرات استنفاد األوزون من  17.84 عن استهالكغانا أفادت  .2

. ويرد استهالك المواد لالمتثالئة دون خّط أساس استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد االمفي  69 أي بنسبة
   .1في الجدول  2018و 2014الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة بين عامي 

  )7المقّدمة عمال بالمادة  2018 – 2014الفترة  (بيانات اغانية في اد الهيدروكلوروفلوروكربونوماستهالك ال .1الجدول 
  خط األساس  2018  2017  2016  2015  2014  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

              المتريةباألطنان 
  774.90  305.23  311.60  318.37  384.70  384.70  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  225.05  16.07  36.70  15.90  33.58  33.58  ب*142-الهيدروكلوروفلوروكربون
  999.95  321.30  348.30  334.27  418.28  418.28  المجموع باألطنان المترية

              من قدرات استنفاد األوزونباألطنان 
  42.62  16.79  17.14  17.51  21.16  21.16  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  14.63  1.05  2.39  1.03  2.18  2.18  ب*142-الهيدروكلوروفلوروكربون

  57.30  17.84  19.53  18.54  23.34  23.34  من قدرات استنفاد األوزونالمجموع باألطنان 
  . R-600aفي المائة من  4ب و142-روكلوروفلوروكربونفي المائة من الهيد 41و 22-الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من  55المكّون من نسبة  R-406Aفي خليط * 

  
في خدمة أجهزة التبريد وتكييف  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربونو 22-الهيدروكلوروفلوروكربونتستهلك غانا إّال ال  .3

، وهو غاز تبريد يحتوي على مواد R-406Aالهواء، بما فيها أجهزة التبريد والتجميد المنزلية. إّن خليط 
في مرحلة اإلزالة التدريجية للمواد  12-هيدروكلوروفلوروكربونية، أستخدم كبديل لمادة الكلوروفلوروكربون

 22-والهيدروكلوروفلوروكربون R-406Aمل في خدمة األجهزة. وقد شهد استهالك خليط الكلوروفلوروكربونية وما زال يستع
نتيجة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  R-600aتراجعا تدريجيا في السنوات األخيرة في حين أنّه زاد استهالك غاز التبريد 

بريد المستهلكة في غانا من المواد في المائة من غازات الت 89، كانت 2018الهيدروكلوروفلوروكربونية. في عام 
  .يةهيدروكربونمواد الفي المائة من ال 1في المائة من المواد الهيدروفلوروكربونية و 10الهيدروكلوروفلوروكربونية و

  التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

عام في تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري بيانات عن استهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ال غانابلّغت  .4
  من بروتوكول مونتريال.  7وهي متماشية مع البيانات المبلغ عنها عمال بالمادة  2018

  التحقق ريرتق

خيص والحصص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترل ذ نظاميتنفتواصل  غانا أّكد تقرير التحقق أنّ  .5
طنا من قدرات استنفاد األوزون وهي  17.83هو  2018في عام اد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها وأّن استهالك المو
  االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. نسبة أقل من تلك المحددة في 

   

                                                 
  .9201أكتوبر/تشرين األول  9وجهته وكالة حماية البيئة في غانا إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  وفقا لما جاء في خطاب 1
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  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة  خامسةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة ال التقرير

  اإلطار القانوني
 
والمعدات القائمة عليها لترخيص والحصص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ا لنظاما غانوضعت  .6

الكفاءة في استخدام الطاقة. وفي عام  ييف الهواء المستعملة بموجب نظام. كما حظرت استيراد أجهزة التبريد وتكوتصديرها
عمال غازات التبريد من الهيدروكربون لتسهيل إدخالها المأمون إلى ، أصدرت وكالة حماية البيئة مبادئ توجيهية الست2016

 أفريقياالجماعة االقتصادية لدول غرب إلدارة المواد المستنفدة لألوزون التي اعتمدتها  لبالد. كما أّن غانا تتبع النظام الموحدا
 رها.وتصدي الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتتعاون مع بلدان أخرى لضبط استيراد المواد 

، أطلقت غانا مشروعا العتماد نظام إلكتروني لضبط االستيراد يربط هيئة الجمارك بوحدات األوزون 2017في عام  .7
  الوطنية ويرمي إلى تحسين التواصل. 

  خدمة التبريدقطاع 
 

 في إطار الشريحة الخامسة، تّم تنفيذ األنشطة التالية: .8

وضع برنامج لتأهيل التقنيين في قطاع خدمة التبريد بالتعاون مع هيئة الطاقة الوطنية ومجلس التربية والتدريب   )أ(
التقنيين والمهنيين حيث تّم استخدام استشاري يضع منهج التدريب الذي ستوفره مؤسسات التربية التقنية 

 والمهنية؛ 

الخدمة السليمة واسترداد غازات التبريد وإعادة  تقنيا على ممارسات 778وتنظيم سبع ورش عمل وتدريب   )ب(
 استعمالها والمناولة المأمونة لغازات التبريد القابلة لالشتعال؛

لية التدريب؛ عاالتبريد من أجل زيادة ف اختبار أجهزةمفاتيح أكرا بلوحة وتزويد مركز التدريب المهني في    )ج(
 ؛2019ومن المتوقع أن يسلّم الجهاز بحلول نهاية عام 

وتزويد مجموعة مختارة من ورش عمل تكييف الهواء بالمعدات واألدوات الكفيلة بتسهيل عملية تحويل أجهزة   )د(
رشادية مع االمتثال للمبادئ اإل R-290إلى غاز التبريد  22-التكييف القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون

والتي تشمل في ما تشمل وسم األجهزة  ا بشكل صارمنفيذهوزارة البيئة على ت فرالخاصة بالسالمة والتي تش
  .وحدة 10,202وتسجيلها. وقد تّم تحويل 

 تنفيذ المشروع والرصد وحدة
 
 دوالرا أمريكيا. 280,347التراكمي  هامصروفواستشاريا وطنيا. وبلغ إجمالي  استخدمت الوحدة استشاريا دوليا .9

يساعد االستشاري الوطني وحدة األوزون الوطنية على وضع البرامج وتنفيذ األنشطة ومنها مذكرة التفاهم بين وكالة  .10
السلع والخدمات  التدريبية واشتراءحماية البيئة ومؤسسات التدريب؛ وتنسيق أنشطة أصحاب المصالح وتنظيم ورش العمل 

 دوالر أمريكي. 149,000إجمالي مصروف االستشاري الوطني ورصد األنشطة وإعداد التقارير المرحلية. وبلغ 

أّما االستشاري الدولي فمهّمته إسداء المشورة التقنية ومساعدة وحدة األوزون الوطنية على التخطيط ألنشطة التدريب  .11
المستعملين النهائيين وتنسيق الفريق الوطني.  ة تدويرها وإعادة التهيئة ومشروعوتوجيه برنامج استرداد غازات التبريد وإعاد

 دوالر أمريكي. 55,000وبلغ إجمالي مصروف االستشاري الدولي 

دوالرا أمريكيا فيشمل وضع نظام رصد المواد  76,347وفي ما يتعلّق بالمصروف اإلضافي الذي يعادل  .12
  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. الهيدروكلوروفلوروكربونية على الخط ونفقات التنقل المحلي لتنفيذ خطة 

  مستوى صرف األموال
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 دوالرا 1,093,222أقر لتاريخه، صرف  دوالر أمريكي 1,235,000، ومن أصل 2019 نوفمبر/تشرين الثانيبتاريخ  .13
) على حكومة إيطاليادوالرا أمريكيا على  280,132اإلنمائي واألمم المتحدة برنامج دوالرا أمريكيا على  813,090أمريكيا (أي 

   .2020دوالرا أمريكيا، فيصرف في عام  141,778. أّما الرصيد، أي 2النحو الوارد في الجدول 

 
  

. التقرير المالي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غانا (دوالر 2الجدول 
  أمريكي)

  الشريحة
مج األمم المتحدة برنا

  اإلنمائي
  نسبة الصرف (%*  المجموع  حكومة إيطاليا

  الشريحة األولى
  270,000  70,000  200,000  مقرر

100  
  270,000  70,000  200,000  مصروف

  الشريحة الثانية
  260,000  60,000  200,000  مقرر

100  
  260,000  60,000  200,000  مصروف

  الشريحة الثالثة
  260,000  70,000  190,000  مقرر

100  
  260,000  70,000  190,000  مصروف

  الشريحة الرابعة
  260,000  65,000  195,000  مقرر

96  
  250,000  55,000  195,000  مصروف

  الشريحة الخامسة
  185,000  60,000  125,000  مقرر

29  
  53,282  25,192  28,090  مصروف

  المجموع
  1,235,000  325,000  910,000  مقرر

89  
  1,093,222  280,132  813,090  مصروف

  

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواألخيرة ة طة تنفيذ الشريحة السادسخ

 التالية:في الشريحة السادسة واألخيرة، ستنفّذ األنشطة  .14

تأهيل التقنيين  مواصلة تحديد اإلطار القانوني إلدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما فيه برنامج  )أ(
بالتعاون مع مجلس التربية والتدريب التقنيين والمهنيين؛ وتنظيم ورش عمل استشارية من أجل التشريع؛ 

دوالرا أمريكيا من  18,226ضابط جمارك؛ والتوعية وتعميم المعلومات (حكومة إيطاليا) ( 200وتدريب 
 الشريحة الخامسة)؛

إلى مركزي امتياز (برنامج األمم المتحدة  بريديب في قطاع التمعدات التدريب وترقية مركزي تدر وتوفير  )ب(
  دوالر أمريكي)؛ 4,800اإلنمائي) (

مفتشا وعامال  225وتوفير التدريب والتأهيل إلى قطاع خدمة التبريد؛ وتحيين دليل مرجعي موجز؛ وتدريب   )ج(
زات التبريد بالهيدروكربون؛ في جهاز مكافحة الحرائق وموزعا ومستوردا وبائعا على المناولة المأمونة لغا

(برنامج األمم  يةالهيدروكربونمواد للتقني على ممارسات الخدمة السليمة والمناولة المأمونة  100وتدريب 
 دوالر أمريكي)؛ 33,000المتحدة اإلنمائي) (

ت مركز خدمة استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها وتحويل أجهزة تكييف الهواء بالمعدا 11تزويد و  )د(
  دوالرا أمريكيا)؛ 7,883وتوفير الدعم المطلوب (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) (

 ل قطاع التبريد التجاري والتخزين المبردالحوافز للمستعملين النهائيين للمساهمة في تحوّ  وتنفيذ مشروع  (هـ)
دوالر أمريكي  40,000دوالرا أمريكيا زائد تمويل إضافي قدره  37,128(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) (

  من الشريحة الخامسة).

 وحدة تنفيذ المشروع والرصد
  

 21,546دوالر أمريكي). يقوم االستشاري الوطني ( 38,500ستستعين الوحدة باستشاري وطني واستشاري دولي ( .15
دوالرا  15,216على وضع البرامج وتنفيذ األنشطة. أّما االستشاري الدولي (دوالرا أمريكيا) بمساعدة وحدة األوزون الوطنية 
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ضع برامج التدريب ووأمريكيا) فيسدي المشورة التقنية ويساعد وحدة األوزون الوطنية على استكشاف االحتياجات التدريبية 
دوالرا أمريكيا إضافيا لتغطية التنقل  1,738المستعملين النهائيين وينسق الفريق الوطني. كما خصص مبلغ  ويوّجه مشروع

 المحلي.

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات
  

  كربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورومن خطة إدارة إزالة  خامسةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة ال التقرير
  

  اإلطار القانوني
 

لترخيص والحصص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لا نظامأخذت األمانة علما بأّن غانا اعتمدت  .16
 2019لعام وأن النظام أصبح فاعال. كما أّن غانا أصدرت حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وتصديرها

الحقا وتكون ممتثلة  2020طنا متريا). ستصدر حصص عام  783طنا من قدرات استنفاد األوزون ( 17.06 كميةوحصرتها ب
  ألهداف الرقابة التي حددها بروتوكول مونتريال.

  
  290-إدخال غاز التبريد بالهيدروكربون

  
أّن غانا اعتمدت استراتيجية وطنية تقوم على تحويل المعدات  2تبلّغت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والسبعين .17

من أجل تحقيق اإلزالة التدريجية  R-290غاز التبريد  حتى تعمل علىوإعادة تهيئتها  22-القائمة على الهيدروكلوروفلوركربون
يل من أجل كفالة السالمة. وتّم . وقد رسمت اإلطار القانوني والمؤسسي واعتمدت برنامج تأهالهيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد 

فحسب وتحت إشراف صارم. وإلى اليوم، تّم تحويل  معتمد مركز خدمة 11بالفعل تدريب التقنيين وتّمت عمليات التحويل في 
في المائة من قطاع  70دون وقوع أي حادثة متعلقة بالسالمة. والتزمت غانا بتحويل  290-وحدة إلى الهيدروكربون 10,202
ً المساهمة مجسدة هذا االلتزام في ال 2030بحلول عام  290-هواء إلى الهيدروكربونتكييف ال تفاقية األمم المتحدة ا في محددة وطنيا

 .اإلطارية بشأن تغير المناخ

ألن المنتج متوفر في  290-واستفسرت األمانة عن إدخال وحدات تكييف هواء جديدة قائمة على الهيدروكربون  .18
وحدة تكييف  410مبادرة التبريد األخضر، تلقت غانا بصورة مجانية األمم المتحدة اإلنمائي أنّه بموجب  األسواق. ووضح برنامج

وحدة) لتحفيزها  30وحدة) وغودريج الهندية ( 380ميديا الصينية ( ها شركتاقدّمتها إلي 290-الهيدروكربون على جديدة قائمة
وم الجمركية شركتان محليتان تقومان ببيع هذه الوحدات وتركيبها الرس . ودفعت290-ولوجيا الهيدروكربونعلى تبني تكن

 290-استيراد أجهزة التكييف القائمة على الهيدروكربونالشروع بوصيانتها على مدى عام واحد بأسعار محسومة. وهما تنويان 
  وزيادة استخدامها في البالد.

  
 قطاع خدمة التبريد

  
المستعملين النهائيين. وفي غياب وصف مفصل للبرنامج، مشروع أمريكيا لدوالرا  79,128خصصت ميزانية قدرها  .19

طلبت األمانة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يقدّم خطة مفصلة عن برنامج الحوافز موضحا نسبة الحوافز المالية وعدد 
مم المتحدة اإلنمائي ديلة المختارة. فشرح برنامج األالوحدات التي يتّم تحويلها والمستعملين النهائيين المستهدفين والتكنولوجيا الب

صمم أصال لمعالجة االستهالك في قطاع التبريد التجاري (التخزين المبرد) في ضوء الصعوبة في إيجاد بدائل  أّن المشروع
ترح إعادة توجيه جزء إّال أنّه من المق ؛إمكانية احترار عالمي منخفضة تكون مجدية اقتصاديا ومتوفرة في األسواقمناسبة ذات 

من التمويل لتدريب المستعملين النهائيين على اعتماد التكنولوجيا ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة واستعمال الرصيد 
 290-الهيدروكربونيستهدف المستعملين النهائيين من أجل الترويج لتكنولوجيا  لمشروعدوالر أمريكي  60,000المتمثل بمبلغ 

 .التبريد المنزليفي قطاع 
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تقني من جميع المستعملين النهائيين في مرافق التخزين  300من المتوقع أن تساهم ورش التدريب العشرة في تدريب  .20
المبرد مع التركيز على خفض التسرب وتحسين الصيانة وإدخال الضوابط على المواد الهيدروفلوروكربونية فضال عن المواد 

النتقال إلى التكنولوجيا ذات إمكانية االحترار التقنية المستقبلية واالستعداد ل االطالع على الخياراتالهيدروكلوروفلوروكربونية و
  دوالرا أمريكيا). 19,628العالمي المنخفضة (

  
 للكفاءةفمن المتوقع أن ينفّذ بالتعاون مع برنامج كيغالي  تعملين النهائيين في قطاع التبريد المنزليتحفيز المس ا مشروعأمّ  .21

دوالرا أمريكيا لكّل وحدة يقدمه الصندوق المتعدد األطراف  50وحدة تكييف هواء مع حافز  1,000 في التبريد من أجل اشتراء
 60,000على اختراق السوق ( 290-تكنولوجيا الهيدروكربونكفاءة في التبريد مشتركين من أجل مساعدة وبرنامج كيغالي لل

  دوالر أمريكي).
  

  التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة اإلزالة 
 

أنشأت غانا مؤسستي تدريب مهني وثالثة مراكز امتياز لتوفير التدريب المنتظم والدعم الفني للتقنيين. وهي تضع حاليا  .22
أنّه أدرجت القضايا برنامج تأهيل التقنيين يعتمد على الممارسات القائمة في إدارة عمليات التحول إلى المواد الهيدروكربونية. كما 

المتصلة باألوزون في مناهج تدريب ضباط الجمارك لكفالة استدامة التدريب. واستفاد التقنيون من التدريب وحصلوا على المعدات 
التي تساعدهم على اعتماد ممارسات الخدمة السليمة لخفض التسرب على األمد الطويل. وزّودت الجمارك بأجهزة كشف غازات 

يل عمليات الكشف وتحسين ضبط االستيراد. وإّن األنشطة المزمع تنفيذها في إطار الشريحة السادسة، بما فيها تدريب التبريد لتسه
المستعملين النهائيين في قطاع التخزين المبرد على اعتماد التكنولوجيا ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة والترويج لغازات 

  هواء المنزلي، ستكفل استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على األمد الطويل.الهيدروكربون في قطاع تكييف ال
  

 الخالصة
 

وكان استهالكها في عام  لترخيص والحصص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرهاتنفّذ غانا نظام ا .23
ك التي وردت في االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. تّم تدريب أقل من أهداف الرقابة التي حدّدها بروتوكول مونتريال وتل 2018

بأجهزة كشف غازات التبريد لرصد عمليات االستيراد بشكل دقيق. وتضع غانا عدد كبير من عناصر الجمارك وزّودت الجمارك 
ناولة المواد الهيدروكربونية. وتّم مين المؤهلين على أيضا برنامج تأهيل شامل لتقنيي الخدمة باالعتماد على تجربة إدارة التقني

توفير التدريب والمعدات للترويج لممارسات الخدمة المأمونة. وصدرت مبادئ توجيهية الستخدام غازات التدريب من المواد 
بصورة مأمونة. بلغ صرف الشريحة الخامسة نسبة  R-290الهيدروكربونية وتّمت عمليات تحويل أجهزة تكييف منزلي إلى مادة 

في المائة. إن التقدّم المحرز واألنشطة المنفذة في إطار الشريحة الخامسة تكفل استدامة إنجازات المرحلة األولى من خطة  29
  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على األمد الطويل.

  
  التوصية

 
  :وصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذيةقد ت .24

من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  عن تنفيذ الشريحة الخامسة المرحليأن تأخذ علما بالتقرير ب  )أ(
 ؛غاناالهيدروكلوروفلوروكربونية في 

طلب إلى غانا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة إيطاليا أن تقدم تقارير مرحلية سنوية عن تنفيذ أن تو  )ب(
تحقق إلى حين إقرار المرحلة التقارير ل المشروع وخيرة إلى حين استكمابرنامج العمل المتصل بالشريحة األ

 .2021تقرير إنجاز المشروع إلى اللجنة التنفيذية في أول اجتماع تعقده في عام وأن ترفع الثانية 
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كما توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بالموافقة الشاملة على الشريحة السادسة واألخيرة من خطة إدارة إزالة   .25
وفقا للميزانية المبينة أدناه مشترطة  2021 – 2019المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غانا وخطة التنفيذ المتصلة بها للفترة 

بالمواد الهيدروكربونية وأن  22-حدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونمن غانا أن تقوم بإعادة تهيئة و
  تتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المتصلة بالعملية على أن تتّم وفقا للمعاير واألساليب ذات الصلة.  

تمويل المشروع   عنوان المشروع  
  (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
  (دوالر أمريكي)

  لة المنفذةالوكا

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (ألف)
  (المرحلة األولى، الشريحة السادسة)

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  9,098  121,311

  
  

  ----------------  
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