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ندف التبغ

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

12,875.

خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

12,875.

30,225.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 135,000. 135,000.

تكاليف الدعم

30,225. 0.

43,100.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 315,000. 0. 315,000.

تكاليف الدعم

30,225. 12,875.

22,100.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 315,000. 135,000. 450,000.

تكاليف الدعم

15,600. 6,500.

50,000. 170,000.

6,375. 21,000.

85,000. 280,000.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
195,000.

تكاليف الدعم 14,625.

UNEP               تكاليف المشروع
120,000.

تكاليف الدعم

10. 7. الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون).0
CFC

13.5

14.1 14.1 حدود استهالك بروتوآول مونتريال.0 CFC 14.1

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

0.30.3

Others

Methyl Bromide

0

0

Halons

CTC

0

CFC

0

11.6

الخدمات الصناعة

11.6

Non QPS QPS

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

11.6  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

0.3 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

UNDP, UNEP CFC phase out plan

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

Cambodia                                          

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  وصف المشروع

 ،، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية)اليونيب(، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة اكمبوديعن حكومة بالنيابة   -1
من خطة إدارة اإلزالة لمرحلي المتعلق بالشريحة األولى ا تقريرالإلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية 

ف تبلغ ـ بإجمالي تكاليبرنـامج العمل الثانيا لتمويل كما قدم اليونيب طلب. ةـالنهائية للمواد الكلوروفلوروكربوني
  دوالر أمريكي50 000( دوالرا أمريكيا 12 875 البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 135 000

 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم 85 000 و، أمريكي لليونيب دوالر6 500زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  .))اليوئنديبي(لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  دوالرا أمريكيا 6 375لغة الوكالة البا

  الخلفية

 في اجتماعها الثالث لكمبودياعلى خطة إدارة اإلزالة النهائية من حيث المبدأ وافقت اللجنة التنفيذية   -2
 دوالر أمريكي 22 100ة البالغ دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 450 000  إجمالي قدرهمبلغب والخمسين

 في إلزالة االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية بصورة كاملة ، لليوئنديبي دوالر أمريكي21 000ليونيب ول
 315 000 البالغة جنة التنفيذية على الشريحة األولىوفي االجتماع نفسه، وافقت الل. 2009البلد بحلول عام 
 دوالر أمريكي لليونيب 15 600ي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريك120 000(دوالر أمريكي

خطة  لتنفيذ ) دوالرا أمريكيا لليوئنديبي14 625 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 195 000و
  . 2008-2007  للفترةىالعمل األول

  ية من خطة إدارة اإلزالة النهائتنفيذ الشريحة األولىعن تقرير مرحلي 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، اشتملت األنشطة الرئيسية المنفذة عل إكمال سبع حلقات عمل تدريبية   -3
 مدرباً وتقنياً وسبع حلقات عمل تدريبية 260ما مجموعه تدريب نتج عنها على الممارسات الجيدة في التبريد 

يتم توفير معدات استرداد وإعادة تدوير إلى حين لم في و.  مشاركا237ًبشأن الجمارك شارك فيها ما مجموعه 
قد أكمل المواصفات للمعدات المطلوبة  ، فإن هذا العنصر الفرعيحلقات العمل المتعلقة بالخدمة خالل هذه الفترة

. 2009 ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع توافر المعدات بحلول منتصف عام .أت عملية إجراء المناقصةدوب
 من أجهزة 974، أدى برنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين إلى إعادة تهيئة 2008ون األول كان/وحتى ديسمبر

 وبمساعدة من اليونيب، نفذت الحكومة أيضاً أنشطة .أ134-تكييف الهواء المتحركة إلى الهيدروفلوروكربون
ومناقشات مع مختلف أصحاب ، اشتملت على تنظيم حوارات توعية خاصة بخطة إدارة اإلزالة النهائية لهذه الفترة

  .المصلحة

سيتم   دوالر أمريكي148.566 للمشروع رصيد غير مستخدم يبلغ  ى تبق،2008 نهاية عام ىوحت  -4
  . نشطة المتبقية من الشريحة األولى لتنفيذ األ2009 إلى عام ترحيله

  خطة عمل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية 

األنشطة في إطار برنامج العمل الثاني من خطة إدارة اإلزالة عدد من  بتنفيذ دياكمبوتلتزم حكومة   -5
وتشتمل هذه األنشطة على إكمال تدريب تقنيي التبريد وموظفي الجمارك، والتنفيذ الكامل لبرنامج إعادة  .النهائية

 التدريب لمعهد التدريب توفير معداتاالنتهاء من التهيئة والمعدات الخاص بالمستخدمين النهائيين فضال عن 
وباإلضافة إلى . تبريد خالل هذه الفترةال بإنشاء جمعية كمبوديا كما ستقوم . التدريب في المستقبلالستدامةالمختار 

كما سيتم .  تلتزم الحكومة بتنفيذ أنشطة التوعية العامة وستواصل نشر المعلومات على أصحاب المصلحة،ذلك
  .ألنشطة في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائيةاإلبقاء على رصد وإدارة هذه ا
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تحديدها و لم تستكمل في إطار الشريحة األولى األنشطة التي ترحيلوفي إطار الخطة السنوية، فقد تم   -6
 فضال عن نتائج المتبقية من الشريحة األولىالتجمع الخطة السنوية الواردة في األهداف فإن  ،ولذا. بوضوح
  .  في طلب تمويل الشريحة الثانيةالمدرجةاألنشطة 

  تعليقات األمانة وتوصياتها
  التعليقات

 حققت هدفها المتعلق بتخفيض المواد كمبودياأن حكومة تالحظ األمانة، بالنسبة لهذه الفترة،   -7
طن  13.5وكان الحد األقصى لالستهالك المسموح به خالل الفترة المشمولة بالتقرير قدره . الكلوروفلوروكربونية

إلى  من بروتوكول مونتريال 7 المقدمة بموجب المادة 2007من قدرات استنفاد األوزون، وتشير بيانات عام 
وتم إكمال نسبة مئوية كبيرة جداً . ، وهو أقل من هدف البلد طن من قدرات استنفاد األوزون11.6 هاستهالك قدر

ولوحظ أيضاً أن .  لكفالة إكمال هذه المهامودياكمبمن أنشطة التدريب، وتم تقدير الجهود التي بذلتها حكومة 
برنامج إعادة التهيئة الخاص بالمستخدمين النهائيين قد نفذ بنجاح معقول خالل هذه الفترة وأشير إلى وجود عدد 

ى اآلن حسبما هو تحين لم يتم شراء المعدات الالزمة لحلقات العمل المتعلقة بالخدمة حفي و. من المستفيدين
  .2009 تحقق بعض التقدم في االنتهاء من الطلبات المتوقع تسليمها في أوائل عام مخطط، فقد

مسألة استعراض اللوائح المتعلقة بالمواد في واقترحت األمانة أن ينظر اليونيب واليوئنديبي في المقترح   -8
المعدات القائمة على هذه  واإلجراءات المؤدية إلى مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمستنفدة لألوزون

  . عليه في االجتماع التاسع عشر لألطراف وتوافر التكنولوجيات البديلةالمتفق للجدول الزمني لإلزالة االمواد وفق

 كمبودياما إذا كانت حكومة كما سعت األمانة أيضاً إلى الحصول على توضيح من الوكاالت المنفذة بشأن   -9
 والمحافظة على هذا 2009م عانهاية  من المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول ستستطيع تحقيق اإلزالة الكاملة

وأشار .  من االستهالك من خالل األنشطة المقترحة في الشريحة النهائية من خطة إدارة اإلزالة النهائيةالمستوى
تهيئة أو استبدال معدات وإعادة اليونيب واليوئنديبي إلى أن الحكومة تقترح تكثيف أنشطة التوعية وإنفاذ اللوائح 

  . األخيرةالتمويل شريحة التبريد المتبقية القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية، وذلك من خالل 

، وستشمل إكمال حلقات العمل 2010نيسان / الشريحة الثانية أنشطة سيتم تنفيذها حتى أبريلوستتضمن  -10
والشراء النهائي للمعدات حلقات العمل التدريبية لموظفي الجمارك، التدريبية المتبقية المتعلقة بالتبريد فضال عن 

. وتوزيعها على حلقات العمل ومركز التدريب، والتنفيذ الكامل لبرنامج إعادة التهيئة الخاص بالمستخدمين النهائيين
ات التدريبية فضال تبريد خالل هذه الفترة، وستكون شريكاً رئيسياً في استدامة الدورالجمعية  كمبودياكما ستنشئ 

  . عن رصد برنامج إعادة التهيئة الخاص بالمستخدمين النهائيين

 من الشريحة التي تم ترحيلهاوعمال بمشورة األمانة، أدرج اليونيب في خطة التنفيذ السنوية هذه األنشطة   -11
 المتبقي من التمويل وتحدد الخطة المقدمة بوضوح األنشطة وكذلك الرصيد. السابقة وأشار إلى كيفية تنفيذها

يعتبر مرتفعاً %) 53( وأيضاً، وبالرغم من أن الرصيد المتبقي من الشريحة األولى .المطلوب لتنفيذ هذه األنشطة
  . عدد كبير من األنشطةإجراءنسبياً، إال أنه تم تحقيق تقدم كبير في التنفيذ وتم 

  التوصيات

  :يلي بما اللجنة التنفيذيةبأن تقوم توصي األمانة   -12
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 خالل كمبوديا  فيخطة إدارة اإلزالة النهائيةلي المتعلق بتنفيذ ط علما بالتقرير المرحيأن تح  )أ(
   ؛2008 و2007العامين 

  .2010 و2009لعام أن توافق على برنامج التنفيذ و  )ب(

زالة النهائية  من خطة إدارة اإل)2009(الشريحة الثانية والنهائية كما توصي األمانة بموافقة شمولية على   -13
  : التمويل الموضح في الجدول أدناهى، بما يرتبط بها من تكاليف دعم على مستوكمبوديافي 

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 6 500 50 000 )انيةالشريحة الث(خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروآربونية  )أ(
  اليوئنديبي  6 375  85 000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروآربونية   )ب(

  

------ 
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