
  . بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورهاإن وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون إخالل

 .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأال يطلبوا نسخا اضافية
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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

  الثالث والخمسون االجتماع 
 2007شرين الثاني ت/  نوفمبر 30-26 ،مونتريال

 
 
 

  غانا :مقترح مشروع
 

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

  اإلزالة
 
 يوئنديبــــي )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
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   المشاريع المتعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 غانا

  :الوآالة :عنــوان المشـــروع -أوال 
 اليوئنديبــــي (CFC)خطة ازالة الكلوروفلوروكربون 

 
 2006 :عام )من قدرات استنفاد األوزونطن  (:7 آخر معطيات المادة -ثانيا 

CFC: 13.1 CTC: 0 0 : هالونات  
 

 TCA: 0 0: بروميد المثيل

  
 2006 :عام : آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري-ثالثا 

عوامل مذيبات تبريد هالوناترغاويايروسول المواد
 التصنيع

أجهزة 
االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
 للجرعات

استعمال 
ندف  بروميد المثيل مختبري

 المجموع التبغ

 QPS Non  الخدمات الصناعة  
QPS 

  

CFC        
                       13.1        13.1 

CTC        
                               

 0                  هالونات

بروميد 
 0                    المثيل

TCA        
                               0 

 
 Total 2010 2009 2008 2007 2006 : معطيات المشروع-رابعا 

 الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
   CFC 18 5 5 5 0  )لألوزونأطنان من القدرات المستنفدة (

تكاليف 
 894 344    500 140 394 204 المشروع

 )دوالر أمريكي(تكاليف المشروع 
 اليوئنديبــــي

                    
 868 25    538 10 330 15 تكاليف الدعم               

تكاليف 
 894 344    500 140 394 204 المشروع

  )دوالر أمريكي(مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا 
 868 25    538 10 330 15 تكاليف الدعم

تكاليف 
 مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  204,394    0 394 204 المشروع

  )دوالر أمريكي(
 15,330    0 330 15 تكاليف الدعم

يف تكال
 مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري  140,500    500 140 0 المشروع

  )دوالر أمريكي(
 10,538    538 10 0 تكاليف الدعم

 

موافقة شمولية  : تـــوصيـــة األمــانـــة-خامسا 
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  وصف المشروع
 
، بالنيابة عن حكومة غانا، لالجتماع الثالث والخمسين للجنة )يوئنديبي(تقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .1

وقدم  .الخاصة بغانال في خطة إدارة اإلزالة النهاية  حول تنفيذ برنامج العمل األوالتنفيذية بتقرير مرحلي
 دوالر أمريكي زائد تكاليف 140 500اليوئنديبي أيًضا طلب تمويل لبرنامج العمل الثاني والنهائي بتكلفة إجمالية 

 . دوالر أمريكي10 538دعم الوكالة التي تبلغ 

  الخلفية
 
للجنة التنفيذية في اجتماعها الخمسين من حيث المبدأ على خطة إدارة اإلزالة تمت الموافقة من قبل ا .2

ئية تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي، وذلك لإلزالة النها  دوالر أمريكي25 868  زائد344 894النهائية لغانا بمبلغ 
 394اللجنة التنفيذية على وفي نفس االجتماع، وافقت . 2009في البالد بحلول عام الستهالك الكلوروفلوروكربون 

 .، لتنفيذ برنامج العمل األولتكاليف دعم الوكالة ك دوالر أمريكي15 330زائد  دوالر أمريكي، 204

  تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل األول
 
 كما تم البدء في .وقد تم تدريب فنيي التبريد وإعتمادهم .تم تنفيذ عدًدا من األنشطة خالل البرنامج األول .3

ُأتخذ قراًرا بتدريب  .زون إعداد برنامًجا تدريبًيا لضباط الجمارك وتوريد أدوات التعرف على المواد المستنفذة لألو
 في القطاع غير الرسمي، واستخدام المدخرات المحققة بموجب  المتحركة تكييف الهواءفنيي خدمة أجهزة 

 تكييف الهواء المتحركة أجهزة وفي قطاع  .األغراضالمشروع في توريد أجهزة التعرف على غاز التبريد متعددة 
 دوالر أمريكي كحافز مباشر إلعادة تهيئة األنظمة في ورش عمل محددة، حيث قامت بإعادة 25أيًضا، تم تقديم 

 مستخدم نهائي بطلبات 15حتى األن قد تقدم و . حتى تاريخها ألجهزة تكييف الهواء المتحركة  نظاًم69تهيئة 
لتعرف على تم إجراء مسًحا ل . غازات تبريد غير الكلوروفلوروكربون استخدام التمويل للتحول إلىللمساعدة من
لوعي بموضوعات األوزون، حيث يهدف إلى تحسين االستراتيجيات الحالية للتعليم وزيادة الوعي في مستوى ا

 .ي وحدة اإلدارة والرصد وقد تم توريد األجهزة المكتبيةوأخيًرا، تم اختيار موظف .غانا

 دوالر 87 757ومن المتوقع صرف  .2007أيلول / دوالر أمريكي حتى سبتمبر78 070تم صرف  .4
 .2007أمريكي إضافية قبل نهاية 

  خطة العمل لبرنامج العمل الثاني
 
 .ثاني لخطة إدارة اإلزالة النهائيةتتعهد حكومة غانا بتنفيذ عدًدا من األنشطة بموجب برنامج العمل ال .5

تشمل هذه األنشطة التدريب اإلضافي واعتماد فنيي خدمة التبريد وتوريد أدوات الخدمة األساسية، والتدريب 
المستمر لضباط الجمارك والوكاالت التنفيذية اآلخرى، وإعادة تهيئة أنظمة التبريد المنزلية والتجارية صغيرة 

خاصة تلك المعتمدة على الهيدروكروبون أو (ة للتحول إلى استخدام غازات تبريد بديلة السعة والحجرات الُمبرد
HFC-134a( وحدة تكييف هواء متحركة للتحول من استخدام 100، وإعادة تهيئة CFC-12 إلى HFC-134a ،

ول على و يحتوي المرفق األ .واألنشطة المستمرة لنشر الوعي العام والمعلومات، وأنشطة اإلدارة والرصد
 .الجداول التي تعطي نظرة عامة عن هذا االتفاق المتعدد السنوات
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  تعليقات وتوصيات األمانة
 

  التعليقـات
 
 من 7 بموجب المادة 2006بلغ عنه من قبل حكومة غانا لعام بلغ استهالك الكلوروفلوروكربون الُم .6

من قدرات استنفاد  طن 4.8 بمقدار ، أي أنه أقل بالفعل من قدرات استنفاد األوزون طن31.1البروتوكول 
 لهذه من قدرات استنفاد األوزون طن 17.8 من مستوى الحد األقصى المسموح به من االستهالك البالغ األوزون
 إضافية لتحقيق من قدرات استنفاد األوزون طن 7.8ومع األخذ بعين االعتبار الحاجة إلى التخفيض بمقدار  .السنة

، استفسرت األمانة من اليوئنديبي من قدرات استنفاد األوزون طن 5.3 الذي يبلغ 2007 المستوى المسموح به لعام
أشار اليوئنديبي إلى أن حكومة غانا على ثقة  .2007حول قدرة حكومة غانا على تحقيق المستوى المستهدف لعام 

 على تنفيذ نظاًما صارًما  وأهداف اإلزالة الالحقة بناء2007من قدرتها على تحقيق المستويات المستهدفة لعام 
وأيًضا فإن نظام الرصد الصارم المطبق ال يسمح بإصدار  .للحصص يلقى الدعم الواسع من قبل جميع الشركاء

 .تراخيص استيراد أكثر من الحد المسموح به للبالد بموجب البروتوكول

 الخدمة بدالً من توفير وبموجب طلب بالمزيد من اإليضاحات حول التدريب اإلضافي المزمع تقديمه لفنيي .7
معدات االستعادة وإعادة التدوير الخاصة بأجهزة التكييف المتحركة لورش الخدمة وفقًا لما هو مقترح أصالً في 
المشروع، أبلغ اليوئنديبي عن أنه باستثناء آالت اإلستعادة وإعادة التدوير، فقد تم بالفعل توريد جميع المعدات 

وقد كان  .وع الفرعي لالستعادة وإعادة التدوير في أجهزة تكييف الهواء المتحركةاآلخرى المضمنة بموجب المشر
السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو صعوبة رصد استخدام هذه اآلالت غالية الثمن نسبًيا بمجرد توزيعها على 

ة األغراض بدالً منها وبالتالي فقد كان هناك مقترح بتعليق توفير هذه اآلالت وطلب أجهزة تعرف متعدد .الفنيين
ألن ضباط الجمارك يواجهون التحديات فيما يتعلق بالتحقق من نوعية عدد من غازات التبريد التي يتم استيرادها 

 .إلى البالد

أجهزة ناقشت األمانة واليوئنديبي أيًضا التفاصيل الفنية والتكاليف المرتبطة بالبرامج إلعادة تهيئة وحدات  .8
أشار اليوئنديبي إلى أن متوسط تكلفة إعادة تهيئة وحدة  .ظمة التبريد المنزلية والتجارية وأنالتكييف المتحركة

 دوالر أمريكي، وأن إعادة تهيئة أنظمة التبريد لن تبدأ حتى تنتهي اللجنة الفنية 267 تبلغ أجهزة التكييف المتحركة
ومن المتوقع اكتمال مكون  .ية عليهاالمحلية من فحص الطلبات وإرسالها إلى استشاري دولي للموافقة النهائ

 .2007المشروع هذا قبل نهاية 

  التوصيـات
 
توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من الخطة مع تكاليف الدعم المصاحبة  .9

 :بمستويات التمويل الُموضحة في الجدول التالي

تمويل المشروع  ُمسمى المشروع 
)دوالر أمريكي(

ليف الدعم تكا
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

يوئنديبــــي 10 538 140 500 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
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0 0Remaining Phase-Out to be Achieved 0 13.1

0Actual Phase-Out 0

12.2Approved Phase-Out 12.2

5.3 17.5Reduction Under Plan 12.2

Consumption Reported in the Verification Report 0

Compliance Action Target (MOP)

5.3 0CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

17.5 5.3

Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

13.1

UNDP

2009

5.3

2010 Total DecisionSubstances 2006 2007 2008

0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

0

TCA                 

0

Methyl Bromide 

0

Halons              

13.1

CTC                 

QPS Non QPS

CFC                  13.1

Manufacturing Servicing

Lab Use Methyl Bromide Tobacco fluffing Total Sector 
Consumption

Refrigerating  Solvent Process 
Agent

MDIChemical Aerosol Foam Fire Fighting

0.

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)       Year: 2006

0. 0. 0. 0.

0.

TCA                          0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0.

0.

Methyl Bromide          0. 0. 0. 0. 0. 4.5 6.3 0.

0. 0. 0. 0.

0.

Halons                      0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0.4 0. 0.

13.1 

CTC                          0.4 1.2 0. 0. 0.4 0.3 0.4 0.

21.2 32. 35.6 17.5 

2006 

CFC                          35.8 44. 14.2 48.7 50.3 46.8 47. 35.6 

2002 2003 2004 2005 1998 1999 2000 2001 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances Baseline 1995 1996 1997 

Comments

GHA/PHA/50/INV/24 UNDP               Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. UNDP was urged to take 
full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

Overview Tables for Multi-Year Agreements

Ghana                                             

(1) PROJECT TITLE: CFC phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
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1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

No

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2003 No

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs No

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 01/01/1995 No

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

No

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes 01/01/1993 No

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 01/01/1993

No

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/2005

No

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1995 No

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/2005

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/1995 No

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

1.1 Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs

1. REGULATIONS:

Country Programme 2006

TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when 
(Date)

Verification 
Report(Yes/No)

Date Approved Nov-2006

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

UNDP Planned Submission Nov-2006 Nov-2007

Tranche Number I

Revised Planned Submission

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission Year as per Agreement 2006 2007

Comments Project 
proceeding

Support Costs Requested 10,538 10,538

Funds Requested 104,500 104,500

Disbursement as per Annual Plan 67,617 67,617

Estimated Disbursement in Current Progress Report 40,879 40,879

Funds Obligated in Current Progress Report

Funds Disbursed in Current Progress Report

Estimated Disbursement in Previous Progress Report

Funds Approved (Inventory) 204,394 204,394

Total

UNDP Funding as per Agreement 204,394 140,500 344,894

Support Costs as per Agreement 15,330 10,538 25,868

(6a) PROJECT COSTS (US$)
Calendar year 2006 2007
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Very Well

The CFC recovery and recycling programme functions: Very well Very Well

The ODS import licensing scheme functions: Very well

No

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 01/01/1995

No

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam Yes 01/01/2010

No

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers No No

1.3.2.5 Chillers using CFC No

No

1.3.2.4 Air conditioners using CFC No No

1.3.2.3 MAC systems using CFC No

No

1.3.2.2 Used freezers using CFC No No

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC No

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

No

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam Yes 01/01/2010 No

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/2010

No

1.3.1.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2010 No

1.3.1.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2010

No

1.3.1.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2010 No

1.3.1.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/2010

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/2010 No

1.3.1 Banning import of:

No

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide No

No

1.2.2.4 TCA No No

1.2.2.3 CTC No

No

1.2.2.2 Halons No No

1.2.2.1 CFCs No

No

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide Yes 01/01/2015

No

1.2.1.4 TCA Yes 01/01/2015 No

1.2.1.3 CTC Yes 01/01/2010

No

1.2.1.2 Halons Yes 01/01/2010 No

1.2.1.1 CFCs Yes 01/01/2010
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Explanation

delay-procuring 
analyser

null

Procurement combined

null

see narrative

null

null

null

2,960.

*Refers to latest revision of overall plan

2. 1. 6,000.Public Awareness

2. 1. 50,000. 0.

21,662.

Incentives to End-Users

2. 1. 24,750.Retrofit for MAC

2. 1. 34,500. 13,608.Retrofit to Hydrocarbons

Unforeseen Activities

5. 1. 23,500. 7,103.PMU & Monitoring

Methyl Bromide Workshop

Methyl Bromide Component

Solvent Phase-Out Project

Conversion

Service equipment supply other than 
R&R

5,522.

Recovery & Recycling, establish R&R 
C t

3. 2. 34,994.Refrigeration Service investment 
t

Strengthening vocational schools

Training of Technicians by Trained 
T i

16,761.

Train the Trainers

6. 2. 13,000.Good Practices in Refrigeration

Training of Customs Officers

Train the Trainers

5. 0. 17,700. 0.

Actual 

Customs Training

Planned Actual Planned

Activities Budget

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan 
[%]*

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan 
[%]*

Carryover

Activities Budget Explanation

(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Completed tranche covered by report submitted Tranche currently implemented (preliminary data)
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49.

*Refers to latest revision of overall plan

43.

Retrofit of MAC 9,500.

Incentives to End-Users 49,000.

28.

Retrofit to Hydrocarbon 25,500.

45.

Unforeseen Activities

Public Awareness 5,000.

63.PMU & Monitoring 40,500.

Methyl Bromide Workshop

Solvent Phase-Out Project

Methyl Bromide Component

Conversion

Service equipment supply other than R&R

Refrigeration Service investment component

Recovery & Recycling, establish R&R Centers

0.

null

0.

Strengthening vocational schools

Training of Technicians by Trained Trainers

Good Practices in Refrigeration

Train the Trainers

5,000.

null

28.

Training of Customs Officers

Train the Trainers

Cumulative achievement 
as compared to overall 

plan [%]*

Customs Training 6,000. 34.

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement as 

compared to overall 
plan [%]*

Planned (future 
tranche)

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Activities Budget Explanation


