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 أوروغواي: مشروعمقترح 

 

  :تها بشأن مقترح المشروع التاليمن تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتتألف هذه الوثيقة 

  

  إزالــة
  

النهائية لمواد المجموعة األولى من زالة اإلخطة إدارة  •
  )الثانية الشريحة(المرفق ألف

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كندا و
  )يوئنديبي(

  
 



ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

أوروغواي
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

Canada, UNDP CFC phase out plan

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0 :TCA بروميد المثيل: 8.4 هالونات: 0 0: CTC 29.3  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

29.3 6.6 22.7 CFC

0 CTC

0 Halons

45 8.4 36.6 Methyl Bromide

0 TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 99.6 29.9 29.9 29.9 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

99.5 29.9 29.9 29.9 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

Canada             تكاليف المشروع
160,000. 42,000. 30,000. 232,000.

تكاليف الدعم 20,800. 5,460. 3,900. 30,160.

UNDP               تكاليف المشروع
240,000. 48,000. 45,000. 333,000.

تكاليف الدعم 18,000. 3,600. 3,375. 24,975.

75,000.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 400,000. 565,000.

تكاليف الدعم 38,800. 9,060. 7,275. 55,135.

90,000.

0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 400,000. 400,000.

تكاليف الدعم 38,800. 0. 0. 38,800.

0.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 90,000.

تكاليف الدعم 9,060. 9,060.

90,000.

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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 وصف المشروع

، لوكالة الرئيسية المنفذةه ابوصف، )ييبدنئيو (اإلنمائي، قّدم برنامج األمم المتحدة أوروغوايبالنيابة عن حكومة 
 المجموعة األولى من المرفق ألف لمواد إلزالة النهائيةاخطة إدارة تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل األول ل

 من برنامج العمل الثاني أيضا طلبا لتمويل ييبدنئيووقدم ال. س والخمسينسادال اللجنة التنفيذية في اجتماعها إلى
 دوالر 3 600ة ــة البالغــ تكاليف دعم الوكالادوالر أمريكي زائد 48 000 قدرهاإجمالية الخطة بتكلفة 

 دوالرا أمريكيا لحكومة 5 460زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 42 000 و ييبدنئيول لأمريكي
 .كندا

  خلفيــة
  

بواقع ، ألوروغوايعلى خطة إدارة اإلزالة النهائية من حيث المبدأ ين الخمسوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها 
الوكالة المنفذة ( دوالرا أمريكيا لليوئنديبي 24 975 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 565 000

إلزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في البلد وذلك  دوالرا أمريكيا لحكومة كندا، 30 160و) الرئيسية
 دوالر أمريكي، زائدا تكاليف 240 000مبلغ التنفيذية في نفس االجتماع وأقرت اللجنة . 2009تماما بحلول العام 

ف دعم الوكالة ي دوالر أمريكي زائدا تكال160 000 دوالر أمريكي لليوئنديبي و18 000كالة بمبلغ دعم الو
  . دوالر أمريكي لحكومة كندا ألغراض تنفيذ برنامج العمل األول20 800وقدرها 

   األولبرنامج العملتقرير مرحلي عن تنفيذ 

غير أنه جرى . 2007ت الصلة إال في أواخر عام لم توقع حكومة أوروغواي واليوئنديبي على وثيقة المشروع ذا
لتقنيين العاملين في مجال التبريد في البلد، وعقد بشأن اتنفيذ عدة أنشطة قبل إقراره، ومنها إجراء استقصاء 

جراء مناقشات بغرض إنشاء اجتماع عن طريق الفيديو مع تقنيي خدمة التبريد عن األخذ بالممارسات الجيدة، وإ
اد التقنيين في مجال التبريد، وعقد اجتماعات دورية مع مسؤولي الجمارك لتقييم نظام منح تراخيص العتمبرنامج 

 .لاالستيراد، وتحديد احتياجات التدريب في المستقب

بمن (ورش تدريبية للتقنيين العاملين في مجال خدمة التبريد : ، نفذت األنشطة اإلضافية التالية2008وفي عام 
توزيع أدوات الخدمة، ومن المقرر تقديم مزيد من التدريب للتقنيين في مجال التبريد في شهري ، و)فيهم المدربون

ازات التبريد السريعة غ؛ وإقامة ورشة للتشجيع على استخدام 2008تشرين الثاني /تشرين األول ونوفمبر/أكتوبر
؛ وإجراء استقصاء عن حالة معدات اإلحالل وإعادة تهيئة األجهزة التي تعتمد على المواد الكلوروفلوروكربونية

في وسوف يبدأ . االسترداد وإعادة التدوير؛ وإجراء تنقيح دائم لإلطار القانوني للمواد المستنفدة لألوزون
المواد ، وسوف يشمل ضوابط على )على اإلنترنت(تطبيق برنامج منقح لمنح التراخيص تشرين األول /أكتوبر

وتم تعيين استشاري وطني لرصد جميع األنشطة الواردة . مدة على هذه الموادالمستنفدة لألوزون والمعدات المعت
 .في خطة إدارة اإلزالة النهائية واإلبالغ عنها

 دوالرا أمريكيا من مجموع التمويل البالغ 242 886تم صرف أو االلتزام بمبلغ كان قد ، 2008أيلول /في سبتمبر
 والربع األول من 2008 دوالرا أمريكيا في عام 157 114لغ وسُيصرف الرصيد البا.  دوالر أمريكي400 000

2009. 

  خطة العمل لبرنامج العمل الثاني

. األنشطة في إطار برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة النهائيةعدد من  بتنفيذ أوروغوايتلتزم حكومة 
تقنيا من العاملين في مجال خدمة التبريد ودورات  100لعدد يبلغ  ة تدريب إضافيقامة برامج إوتشمل هذه األنشطة
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؛ وإنشاء نظم دائمة لمنح 2008 تقنيا من الذين سبق حصولهم على التدريب في عام 514لتجديد المعلومات لـ
وتغطي هذه البرامج أيضا . التراخيص؛ وتوفير الحوافز وأدوات الخدمة للتقنيين تشجيعا على حفظ غازات التبريد

االسترداد وإعادة التدوير؛ وتنفيذ نظام إصدار تراخيص  التبريد السريعة اإلحالل وتحسين نظام استخدام غازات
استيراد المواد المستنفدة لألوزون؛ وتنفيذ نظام للتسجيل على اإلنترنت بالنسبة لواردات المواد 

م منح التراخيص على ختبار النهائي لنظاأ، وإجراء اال134-الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربون
 هارصدبالقيام تنفيذ األنشطة المدرجة في خطة إدارة اإلزالة النهائية وواإلنترنت ومنع االتجار غير القانوني؛ 

 . منهاوالتحقق

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  اتـالتعليق

 من 7 المادة  الذي أفادت به حكومة أوروغواي بموجب2007كان استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية لسنة 
 طنا من قدرات استنفاد األوزون 0,6 طنا من قدرات استنفاد األوزون يقل بالفعل بمقدار 29,3البروتوكول والبالغ 

واستنادا إلى .  طنا من قدرات استنفاد األوزون29,9عن مستوى االستهالك المسموح به لتلك السنة وقدره 
 المزودة  بمقياس للجرعات الفرعيين، يتوقع أن يكون حصص واحتياجات قطاعي التبريد وأجهزة االستنشاق

 .2007 مماثال لمستواه في عام 2008مستوى استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية لعام 

قدم طلب الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية ألوروغواي ألول مرة إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها 
المتفق عليه بين حكومة أوروغواي واليوئنديبي لم يتم التوقيع  ألن وثيقة المشروع ونظرا. الخامس والخمسين

، مما أخر تنفيذ عدة مشروعات فرعية موافق عليها بموجب الشريحة األولى من 2007عليها حتى أواخر العام 
 تم تنفيذ عدة ومنذ ذلك الحين،. خطة إدارة اإلزالة النهائية، فقد وافقت حكومة أوروغواي على سحب الطلب

، ما زال يوجد رصيد غير 2008وبالرغم من التعجيل بتنفيذ الخطة في عام . غيرهافي  جاٍرالعمل مشروعات و
وأوضح اليوئنديبي فيما يتعلق بهذه المسألة أن مجموع اإلنفاق المتوقع .  دوالرا أمريكيا157 114منفق قدره 

سيجري صرف الرصيد المتبقي في الربع األول من عام  دوالر أمريكي، و299 000 سيكون 2008بحلول نهاية 
2009. 

بناء على طلب لمعلومات إضافية عن حالة برنامج االسترداد وإعادة التدوير المنشأ بموجب خطة إدارة غازات 
-التبريد، أوضح اليوئنديبي أن اآلالت الصغيرة المتوافرة ال يمكنها استرداد أي غازات سوى الكلوروفلوروكربون

. ونية الجاري إعادة تدويرها وال توجد في الوقت الراهن أي بيانات عن كميات المواد الكلوروفلوروكرب.12
 .إعادة التدوير عن طريق رابطة التقنيين/ هذه المسألة، يجري النظر في إدارة برنامج االستردادةعالجولم

  ةتوصيـال
  

بمستويات التمويل طة وتكاليف الدعم المقترنة بها من الخ الثانيةالشريحة توصي أمانة الصندوق بالموافقة على 
 : المبّينة في الجدول أدناه

  
 تمويل المشروع عنوان المشروع 

 )دوالر أمريكي(
  تكلفة الدعم

 )دوالر أمريكي(
الوكالة 
 المنفذة

 يوئنديبي 3 600 48 000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
  كندا  5 460  42 000  )الشريحة الثانية( النهائية خطة إدارة اإلزالة  )ب(
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