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 ورقة تقييم المشروعات
 توغو 

 : القطاع  التبريد )2001: ( المستعملة في القطاع  ODSالـ  ODP طن 35.3
عتfffبة جfffدوى التكالfffيف فfffي القطfffاع    ال ينطبق

 :الفرعي 
  اتن المشروعيواعن
 رصد األنشطة الداخلة في الخطة: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  )أ(
ب_رنامج الحواف_ز لقط_اع المستعملين النهائين في التبريد التجاري     : تنف_يذ خط_ة إدارة غ_ازات الت_بريد           )ب(

 والصناعي
 االسترداد وإعادة التدوير: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  )ج(
 تدريب أخصائي التبريد: يذ خطة إدارة غازات التبريد تنف )د(
 تدريب المسؤولين في الجمارك: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  )هـ(

 بيانات المشروع  خطة إدارة غازت التبريد
  )أ( )ب( )ج( )د( )هـ(
 )ODPطن (استهالك المنشأة      

 )ODPطن (وقع المشروع  0.00 5.00 8.32 0.00 0.00
 )أشهر(مدة المشروع  48 48 24 18 18

 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  18,000 185,956 213,870 64,000 43,500
دوالر (الffffffffتكلفة النهائffffffffية للمشffffffffروع        

 ) أمريكي
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية     150,000  
 )ب(الطوارئ تكلفة       
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة       

تكالffffffيف المشffffffروع مجمffffffوع   15,000 110,000 150,000 64,000 43,500
 )ج+ب+أ(

 )%(المحلية الملكية   100% 100% 100% 100% 100%
 )%(التصدير عنصر   0% 0% 0% 0% 0%

 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  15,000 110,000 150,000 64,000 43,500
 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف      
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟     

مكتب 
 األوزون

مكتب 
 األوزون

وزارة البيئة 
وموارد 
 الغابات

وحدة 
بروتوآول 
 مونتريال

 الوآالة الوطنية المنسقة  وحدة األوزون

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

برنامج األمم 
المتحدة 

 إلنمائيا

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

 الوآالة المنفذة 

      
 توصيات األمانة      

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  15,000 110,000 150,000 64,000 43,500
 )ODPطن (وقع المشروع   5.00 8.32  
 آغ/جدوى التكاليف دوالر     

 )دوالر أمريكي( مساندة الوآالة تكلفة 1,950 14,300 19,500 8,320 5,655
مجمffوع الffتكلفة علffى الصffندوق المffتعدد     16,950 124,300 169,500 72,320 49,155

 )دوالر أمريكي(األطراف 
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 وصف المشروع
 

 طن  35.2 في قطاع خدمة التبريد في توغو يقدر بـ          CFC آان االستهالك اإلجمالي من الـ       2001فfي    -1
 طن  5.3(، والترآيبات الصناعية    ) طن   2.1(ومعدات التبريد التجاري    )  طن 25.1(لخدمfة الfبرادات المنزلfية       

 ووحffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffدات تكيffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffيف هffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffواء السffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffيارات  ) 
 ) . سيارة 3000 طن لخدمة 2.8(

 ورشffة 900 أخصffائي يعملffون فffي   1,100تقffول وثffيقة المشffروع أن معffدات التffبريد يقffوم بخدمffتها      -2
 التffي تشffحن فffي معffدات  CFC-12يد ، فffإن مجمffوع الffـ وطffبقًا لمشffروع خطffة إدارة غffازات التffبر . صffغيرة 

بffيد أن المجمffوع اإلجمالffي المسffتعمل لخدمffة    .  أطffنان 5التffبريد الffتجاري والصffناعي فffي الffبلد يffبلغ حوالffي     
وفfي عfدد من هذه      .  مfرة الشfحنة المرآfبة أصfًال فfي المعfدات              2.6 طfن فfي السfنة ، تمfثل           12.8المعfدات هfو     

 أضعاف مبلغ الغاز الموجود في نظام التبريد        10 إلى   5تبريد المستعمل للخدمة من     الوحfدات يبلغ مقدار غاز ال     
 . آيلوغرام في الخدمة الواحدة 1.5 إلى 1.0ومقدار غاز التبريد المستعمل لخدمة البرادات المنزلية هو . 

 :أن األسعار الحالية لغازات التبريد في توغو هي آاآلتي  -3
 دوالر السعر في القطاع غير الرسمي

 )آغ/أميرآي
دوالر (السعر في الدآاآين 

 )آغ/أميرآي
 غاز التبريد

3.90 4.80 CFC-11 
2.90 4.30 CFC-12 
2.90 5.40 HCFC-22 
11.20 33.70 HFC-134a 

قامffت حكومffة توغffو بصffياغة لوائffح تffتعلق بحمايffة طffبقة األوزون تشffمل مffن ضffمن مffا تشffمله صffنع    -4
 ، وإنشاء   ODS والمعدات التي تعمل بالـ      ODSقابات على استيراد الـ      ، وفfرض ر    ODSمنfتجات تعمfل بfالـ       

  .ODSسجل للمقادير المخزونة من الـ 

 : أن خطة إدارة غازات التبريد تشمل المشروعات الفرعية األتية  -5

 دوالر 43,500 (ODSتدريfffب المسfffؤولين فfffي الجمfffارك علfffى تبيfffن ومراقfffبة واردات الfffـ   )أ(
 والمعدات التي تعمل ODSإلطار التنظيمي ، شامًال تدابير تبين ورقابة الـ        ، لتنفfيذ ا   ) أميرآfي 

 . ، ووضع نظام إلصدار التراخيص ODSبالـ 

، لffffتعزيز مهffffارة الخدمffffة )  دوالر أميرآffffي64,000(بffffرنامج تدريبffffي ألخصffffائي التffffبريد  )ب(
للتبريد الخالية من   ألخصfائي التfبريد ، وإدخfال الممارسfات الجfيدة  المfتعلقة بالغازات الجديدة                 

 . ومساعدة جمعيات التبريد الموجودة في البلد CFCالـ 

 آلffة اسffترداد 30تشffمل )  دوالر أميرآffي241,300(وضffع خطffة لالسffترداد وإعffادة الffتدوير    )ج(
وآلتيffن إلعffادة الffتدوير ووحدتيffن لالسffترداد وإعffادة الffتدوير ألجهffزة تكيffيف السffيارات ، مffع    

 تدريب ألخصائي الخدمة في عمليات استرداد غازات التبريد ؛معدات مساعدة ، وعقد ورش 
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 186,000(بfرنامج مfن الحوافfز للمسfتعملين النهائييfن فfي قطfاع التبريد التجاري والصناعي                   )د(
لتشffجيع المسffتعملين النهائييffن فffي التffبريد علffى االستعاضffة أو علffى التهيffئة     ) دوالر أميرآffي

 ، إلى استعمال معدات تعمل بغازات التبريد        ODSبالـ  المسfتدامة لمfا لديهfم مfن معfدات تعمل            
 .  منخفض ODP أو ذات ODPالتي ليس فيها 

لتجمffيع )  دوالر أميرآffي18,000(رصffد األنشffطة المقffترحة فffي خطffة إدارة غffازات التffبريد   )هـ(
 البfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffيانات المfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffتعلقة

 . من الورش التي فيها وحدة السترداد غازات التبريد ODSبالـ 

ع خطfة غfازات التfبريد لfـ توغfو بكتاب رسمي من حكومة توغو يقول أن الحكومة ملتزمة                    قfدم مشfرو    -6
 بتحقffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffيق تخفffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffيض 

دون طلffب  . 2007تخفffيض بحلffول % 85 و 2005 بحلffول CFCعلffى األقffل مffن اسffتهالك الffـ  % 50قffدره 
 الزمffًا  ، إذا آffان ذلffكCFCأو المعffدات التffي تعمffل بffالـ  / وCFCوسffوف يقffيد اسffتيراد الffـ  . تمويffل إضffافي 

 لتحقfffffffffffffffffffffffffffffffffيق االمتfffffffffffffffffffffffffffffffffثال لمسfffffffffffffffffffffffffffffffffتويات تخفfffffffffffffffffffffffffffffffffيض اسffffffffffffffffffffffffffffffffffتهالك    
 . ، ومساندة المشروعات الفرعية الداخلة في خطة إدارة غازات التبريد CFCالـ 

 تعليقات وتوصية من األمانة

 تعليقات

 يستعمل حاليًا لخدمة المعدات التي     CFC-12سعت األمانة للحصول على توضيح عما عن إذا آان الـ            -7
 تعمffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffل

 ، خصوصًا فيما يتعلق بوحدات تكييف هواء السيارات ، مراعاة للفرق الكبير في السعر بين                HFC-134aبالـ  
فffتم إبffالغ األمانffة أنffه خffالل البحffث المسffحي الffذي أجffري .  آغffازات تffبريد CFC-12 و الffـ HFC-134aالffـ 

 إلعfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffداد المشfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffروع ، ذآfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffرت بعfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffض  
 ، حتى في األنظمة التي   HFC-134aدًال من الـ     بCFC-12  fالfورش أن بعfض العمfالء يطلfبون اسfتعمـال الfـ              

 تعمfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffل أصfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffالً 
والمقصffود مffن التدابffير المصffاحبة ، وتطبffيق نظffام فffرض تراخffيص . ، بسffبب فffرق السffعر HFC-134aبffالـ 

خصوصffًا تدريffب العامليffن فffي  (االسffتيراد وجمffيع األنشffطة المقffترحة فffي إطffار خطffة إدارة غffازات التffبريد     
 .الوضع هو معالجة هذا ) الجمارك 

 التي تعبأ في معدات التبريد التجاري هو     CFC-12أشfارت األمانfة آذلfك إلfى أن المقدار اإلجمالي للـ              -8
 مffرة الشffحنة المرآffبة 2.6أي ( طffن 12.8 طffن بيffنما المقffدار اإلجمالffي المسffتعمل لخدمffة تلffك المعffدات هffو  5

 5مقدار غاز التبريد المستعمل للخدمة من وباإلضافة إلى ذلك وفي عدد من الوحدات يبلغ ) أصfًال في آل عام      
وذآر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي     . مقfدار غfاز التبريد الموجود في جهاز التبريد          ) أو أآfثر  ( مfرات    10إلfى   

وبffرنامج األمffم المffتحدة للبيffئة أنffه فffي بعffض الحffاالت ، إذا آffان هffناك تسffرب للغffاز ، فffإن أصffحاب المعffدات   
قف تشغيل الوحدة إلى أن يتم اآتشاف وتصحيح التسرب ، حيث أن ذلك قد يستغرق     يكونون غير راغبين في و    

ولذا يكتفون بزيـادة غازات التبريد في      . وقfت طويfـًال ، يfؤدى إلfى فسfاد المواد المحفوظـة داخل جهاز التبريد                 
ى سوء ترآيب وفي حاالت أخرى تكون نسب التسرب العالية مرداها إل.نظfام التfبريد ، ويسfتمرون في تشغيله         

المعfدات ، وإلfى أن األخصfائين الذيfن رآfبوا المعfدات لfم يكونfوا قfد تلقfوا تدريبًا في الورش بشأن الممارسات                           
 .الجيدة في الترآيب وفي االصالح وفي الصيانة 
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ومع .  آغ من غازات التبريد      135يقfترح المشfروع إعfادة تهيfئة معدات التبريد التي تستهلك أآثر من                -9
النسfبة العالfية جfدًا مfن التسfرب فfي عfدد آبfير مfن الوحfدات التfي يجfرى تشfغيلها ، فfإن إعfادة تهيئة                         مfراعاة     

وفي هذا الصدد تم إبالغ األمانة أنه خالل إعادة تهيئة معدات           . المعfدات فfي حfد ذاتfه لfن يخفfض مfن التسرب                
. اتها أو تصحيح المشكالت التfبريد ، إن جمfيع المعfدات التfي يحfدث فfيها تسfرب سfوف تعfالج إمfا بتغير مكون                      
 ، وسيكون على مالكي     CFCوحيfث أن االستعاضfة عن غازات التبريد ستكون على األرجح أشد تكلفة من الـ                

هffذه المعffدات أن يffنفقوا مffبالغ آبffيرة إلعffادة تهيffئة معداتهffم ، فسffوف يكفلffون إال يحffدث تسffرب فffي الترآيffبات  
 .الجديدة 

ات التfبريد لfـ توغfو قfد أعfد باتfباع العناصfر المخfتلفة الواردة في           أن اقfتراح مشfروع خطfة إدارة غfاز          -10
والمستوى اإلجمالي للتمويل الذي تطلبه الحكومة لتنفيذ األنشطة الواردة في تلك الخطة تدخل            . 31/48المقرر  

فيذ  ثم أن ذلك المقرر يعطي مرونة للبلدان في اختيار وتن31/48أيضfًا فfي المfدى المسموح به بموجب المقرر        
غير أن األمانة تشككت في . مكونfات خطة إدارة غازات التبريد لديها ، األقرب إللتزاماتها فيما يتعلق باإلزالة   

 CFCاالسffffتدامة وجffffدوى التكالffffيف علffffى المffffدى الطويffffل فffffيما يffffتعلق بffffتوريد معffffدات اسffffترداد الffffـ            
المقترحة في  )  دوالر أميرآfي   186,000(والحوافfز المالfية للمسfتعملين النهائييfن         )  دوالر أميرآfي   241,300(

 :مشروع خطة إدارة غازات التبريد ، مع مراعاة ما يلي 

 طffن  3 طffن و 8.4 فffي التffبريد الffتجاري والصffناعي هffو     CFCإن مجمffوع اسffتهالك الffـ    )أ(
 لتكييفات السيارات ؛

غاز نسfبة التسfرب مfن المعfدات عالfية جfدًا ، ممfا يخفfض إمكانfية اسfترداد مقfدار معقول من                      )ب(
 المستعمل لخدمة آل وحدة من وحدات التبريد المنزلي يتراوح بين           CFCالتfبريد ، ومقدار الـ      

 ؛)  مرة متوسط الشحنة األصلية 15 إلى 10أي من ( آغ  1.5و 1.0

-HFC، والـ ) آfغ في دآان مسجل    /  دوالر أميرآfي     4.30 (CFC-12أن فfرق السfعر بيfن         )ج(
134a 

 . فرق عظيم هو) آغ/ دوالر أميرآي33.70(

فfي هfذا الصfدد بيfن بfرنامج األمfم المfتحدة اإلنمائfي وبfرنامج األمfم المfتحدة للبيئة أنه على حين هناك                            -11
تسfليم بالfتحديات السfابقة الذآfر إال أن األعمfال المخfتلفة المقfترحة فfي خطة إدارة غازات التبريد من شأنها أن                       

تشffمل ) المطffبقة مffنذ وقffت وجffيز ( فffي توغffو ODSة بffالـ والتدابffير التشffريعية الخاصff. تحسffن الوضffع القffائم 
مراقfبة حصfص االسfتيراد التfي مfن شfأنها أن يكfون لهfا أثfر آبfير علfى أسعار غازات التبريد المختلفة ، ومن             
شfأنها أن تؤدى إلى تنفيذ ناجح لبرامج االسترداد وإعادة التدوير والمستعملين النهائيين الداخلين في خطة إدارة               

وهffذا ، إلffى جانffب أنشffطة التدريffب المخffتلفة التffي سffيوفرها بffرنامج األمffم المffتحدة للبيffئة ،     . تffبريد غffازات ال
 .CFCفسيكون من شأنها أن تسمح للبلد بإزالة استهالك الـ 

الصناعي أمر يصعب تنفيذه ، حيث أنه       / للتfبريد المنزلfي والتجاري     CFCأن الfتفرقة بيfن اسfتعمال الfـ           -12
 يسfجل فfي المعfتاد تحfت بند القطاع           CFCت مfن الدراسfة المسfحية ، آfان اسfتهالك الfـ               فfي أجوبfة آثfيرة ورد      

وباإلضافة . المنزلي ؛ ويبدو آذلك أن معدات التبريد التجاري الصغيرة آثيرًا ما تدرج في فئة التبريد المنزلي                 
ت تسرب غازات   إلfى ذلك فإن األنشطة المقترحة في خطة إدارة غازات التبريد سوف تسهم في تخفيض معدال               

 باإلضffافة إلffى نظffام الحصffص ينبغffي أن يشffجع علffى    CFCأي أن زيffادة السffعر لغffازات تffبريد الffـ   (التffبريد 
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تخفffيض التسffرب ، آمffا أن أنشffطة التدريffب مffن شffأنها أن تشffجع علffى ممارسffات أفضffل ، ويكffون مffن شffأن     
 .عنصر التوعية في مشروع المستعملين النهائيين أن يزيد من تخفيض التسرب

أن األمانfة وبfرنامج األمfم المfتحدة اإلنمائfي وبfرنامج األمfم المfتحدة للبيfئة ناقشfوا قضfايا تfتعلق بتكلفة                       -13
االسfترداد وإعfادة الfتدوير وبfرنامج التوعffية بالحوافfز ، وهfي قضfايا انطfوت علffى طلfبات أعلfى مfن الطلffبات            

وعلffى أثffر ذلffك تffم تصffحيح تكالffيف  . األخffرى السffابق اعffتمادها فffي مشffروعات خطffط إدارة غffازات التffبريد  
 المشروع 

 توصية

توصffي أمانffة الصffندوق بموافقffة مفرشffية علffى المشffروعات ، ومffا يرتffبط بهffا مffن تكالffيف المسffاندة        -14
 . وبمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه 

الوآالة 
 المنفذة

تكلفة 
 المساندة

دوالر (
 ) أميرآي

تمويل 
 المشروع

دوالر (
 )أميرآي

لمشروععنوان ا   

برنامج األمم
المتحدة 
 اإلنمائي

رصffد األنشffطة الداخلffة: تنفffيذ خطffة إدارة غffازات التffبريد  1,950 15,000
 في الخطة

 

)أ(  

برنامج األمم
المتحدة 
 اإلنمائي

بffرنامج الحوافffز لقطffاع: تنفffيذ خطffة إدارة غffازات التffبريد  14,300 110,000
 والصناعيالمستعملين النهائين في التبريد التجاري 

 

)ب(  

برنامج األمم
المتحدة 
 اإلنمائي

االسترداد وإعادة التدوير: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  19,500 150,000
 

)ج(  

برنامج األمم
المتحدة للبيئة

)د( تدريب أخصائي التبريد: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد  8,320 64,000  

برنامج األمم
المتحدة للبيئة

تدريffب المسffؤولين فffي: تنفffيذ خطffة إدارة غffازات التffبريد   5,655 43,500
 الجمارك

)هـ(  

----- 

 


