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الشريحة (خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية •
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ندف التبغ

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

14,285.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

14,285.

23,645.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 124,500. 124,500.

تكاليف الدعم

23,645. 0.

37,930.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 220,500. 0. 220,500.

تكاليف الدعم

23,645. 14,285.

22,360.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 220,500. 124,500. 345,000.

تكاليف الدعم

12,350. 10,010.

77,000. 172,000.

4,275. 15,570.

47,500. 173,000.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 125,500.

تكاليف الدعم 11,295.

يونيب تكاليف المشروع 95,000.

تكاليف الدعم

8.7 8.7 الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون).0
CFC

8.7

8.7 8.7 حدود استهالك بروتوآول مونتريال.0 CFC 8.7

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

0

Others

Methyl Bromide

0

0

Halons

CTC

0

CFC

0

2.3

الخدمات الصناعة

2.3

Non QPS QPS

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

2.3  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

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

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

مالوي

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  وصف المشروع

إلى ، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، )يونيب (، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئةالوينيابة عن حكومة مبال 1-
عن تنفيذ برنامج العمل األول من خطة إدارة اإلزالة مرحليا  تقريرا  والخمسينبعسااللجنة التنفيذية في اجتماعها ال

 وقدم اليونيب أيضا طلبا لتمويل الشريحة الثانية من خطة إدارة .مالويفي للمواد الكلوروفلوروكربونية النهائية 
 10 010 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرها 77 000اإلزالة النهائية بتكلفة إجمالية قدرها 

لبرنامج  دوالرا أمريكيا 4 275 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم قدرها 47 500 لليونيب، وة أمريكياتدوالر
 .)يوئنديبي(األمم المتحدة اإلنمائي 

  خلفية

، وذلك مالوي والخمسين على خطة إدارة اإلزالة النهائية للثوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثا 2-
وأقرت اللجنة التنفيذية من حيث . 2009كلوروفلوروكربونية في البلد تماما بحلول العام إلزالة استهالك المواد ال

 دوالرا 37 930 دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 345 000المبدأ تمويال إجماليا للخطة قدره 
مريكي، زائدا تكاليف دعم  دوالر أ95 000وفي نفس االجتماع، أقرت اللجنة التنفيذية اعتماد مبلغ . أمريكيا

 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 125 500 لليونيب، ومبلغ  دوالرا أمريكيا12 350الوكالة بمبلغ 
 .لتنفيذ الشريحة األولى من الخطة دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، وذلك 11 295

  لنهائيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة ا

قام خبير قانوني بتنقيح األنظمة المتعلقة بالمواد بعد إقرار اللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة النهائية،  3-
في مجال العاملين وتم تعزيز رابطة التقنيين . ة للموافقة عليهاختصالمستنفدة لألوزون وتقديمها للسلطات الم

 مسؤول جمركي، وتنقيح مناهج التدريب الخاص بالتبريد 200د و تقني تبري200 مجموعه عددالتبريد، وتدريب 
، ومن المتوقع وصول دوات الخدمة لتقنيي خدمة التبريدشراء معدات وأالعطاءات ل تلقيوسبق ذلك . والجمارك

 ما لديهما منتحويل ب حاليا اثنان من المستعملين النهائيين قوم وي.2009شباط /المعدات إلى البلد بحلول فبراير
استشاري محلي وُعّين . معدات التبريد التي تعتمد على المواد الكلوروفلوروكربونية إلى غازات تبريد بديلة

 .للمساعدة في تنفيذ األنشطة المعتزم القيام بها في خطة إدارة اإلزالة النهائية

ـل من أصكي ـ دوالر أمري162 500غ ــ، كان قد تم صرف مبل2008 كانون األول/مبرديسوفي  4-
 دوالر أمريكي إضافي 58 000وسيجري صرف مبلغ .  دوالر أمريكي موافق عليها للشريحة األولى220 500

 بعد إتمام األنشطة اإلضافية لزيادة الوعي بغرض اجتذاب عدد أكبر من المستعملين 2009نيسان /بحلول أبريل
 .النهائيين إلى تحويل األجهزة

  ارة اإلزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الثانية من خطة إد

برامج االضطالع ب: برنامج العمل الثاني من الخطة بتنفيذ األنشطة التالية في إطار تلتزم حكومة مالوي 5-
 ،، وتوفير أدوات ومعدات إضافية للتقنيينتقنيين في مجال خدمة التبريدوللتدريب إضافية لمسؤولي الجمارك 

والقيام  دة على المواد الكلوروفلوروكربونية إلى غازات التبريد البديلة،وتنفيذ مزيد من تحويل نظم التبريد المعتم
 .والتحققبأنشطة الرصد 
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  هاتعليقات األمانة وتوصيتـ

  التعليقات

 من 7 بموجب المادة مالوي الذي أبلغت به حكومة 2007كان استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية لعام  6-
 من قدرات استنفاد أطنان 6,4 بمقدار  بالفعلمن قدرات استنفاد األوزون يقل طنا 2,3 وقدره بروتوكول مونتريال

 وتشير . من قدرات استنفاد األوزون لتلك السنةنطناأ 8,7األوزون عن مستوى االستهالك المسموح به وقدره 
 من قدرات  طن1،0 و0،5 يتراوح بين 2008عام التقديرات إلى أن استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في 

 .استنفاد األوزون

على اقتراح تنقيح األنظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون من المقرر أن ينص أشار اليونيب إلى أن  7-
تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون /الحظر الكامل على استيراد

، وحظر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على 2009 كانون الثاني/ يناير1اعتبارا من 
الهيدروكلوروفلوروكربون وفقا للجدول الزمني لإلزالة التدريجية الذي وافقت عليه األطراف ولتوافر التكنولوجيات 

وتم إطالع . رةوقد بدأ تنفيذ األنظمة بالفعل، ونظمت حمالت التوعية بشأن األنظمة وما زالت مستم. البديلة
 .مسؤولي الجمارك القائمين بإنفاذ األنظمة على األنظمة المنقحة من خالل التدريب الذي تم القيام به حتى اآلن

في الشريحة الثانية من تنظيمها المقترح بناء على طلب لمزيد من اإليضاح ألنشطة التدريب اإلضافية  8-
، أشار اليونيب إلى أن حكومة مالوي التقنيين في مجال التبريدلمسؤولي الجمارك وخطة إدارة اإلزالة النهائية 

.  التبريد الذين لم يتلقوا تدريبا بعدن العاملين في مجالتقنييال من 100 من مسؤولي الجمارك و100تعتزم تدريب 
لى ؤها بموجب الخطة ال يمكن أن تكون مفيدة ما لم يكن لدى التقنيين القدرة عاذلك أن المعدات الجاري شر

ويعتزم مسؤول األوزون في المرحلة األخيرة من المشروع أن يدرب مزيدا من التقنيين في المناطق . استخدامها
نتيجة للبرنامج الذي تضطلع به الحكومة لكهربة تتسع فيها صناعة التبريد أخذت الريفية والبلدان الصغيرة، التي 

 .الريف

منفذتين عما إذا كانت حكومة مالوي ستملك القدرة على تحقيق طلبت األمانة أيضا إيضاحا من الوكالتين ال 9-
 والمحافظة على ذلك المستوى من االستهالك 2009اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بحلول نهاية عام 

وأفاد كل من اليونيب . عن طريق األنشطة المقترحة في الشريحة األخيرة من خطة إدارة اإلزالة النهائية
ليوئنديبي بأن الحكومة تعتزم، من خالل شريحة التمويل األخيرة، أن تكثف التوعية وإنفاذ األنظمة وأن تعيد وا

 .بشكل كامل تهيئة المعدات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون الباقية قيد االستخدام أو استبدالها

على تمويل إعداد خطة س والخمسين في اجتماعها الخامأشارت األمانة إلى أن اللجنة التنفيذية وافقت  10-
، واقترحت أن ينظر اليونيب خالل تنفيذ الشريحة النهائية من خطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

في إسداء المشورة للحكومة بشأن القيام باإلجراءات األولية لتيسير إزالة المواد إدارة اإلزالة النهائية 
 الحكومة باتخاذ أن يشير علىنه سينظر في أوأوضح اليونيب . ية في الوقت المحددالهيدروكلوروفلوروكربون

 وأنه يجري بمشاركة من حكومة مالوي ،اإلجراءات الالزمة لتيسير إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .يةتنظيم ورشة عمل دون إقليمية لمناقشة المنهجيات وإجراء مسح للمواد الهيدروكلوروفلوروكربون

  ةالتوصيـ

 :األمانة اللجنة التنفيذية بما يليتوصي  11-

  تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية في مالوي؛ أن   )أ(
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  . المقترن بالشريحة الثانية2010-2009توافق على برنامج التنفيذ السنوي للفترة أن   )ب(

الشريحة الثانية من  المقترنة ب2010-2009خطة الفترة  بالموافقة الشمولية على كذلكانة متوصي األ 12-
 :وتكاليف الدعم المقترنة بها بمستويات التمويل المبّينة في الجدول أدناهلمالوي خطة إدارة اإلزالة النهائية 

  مشروعتمويل ال مشروععنوان ال 
 )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعمت
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

للمواد الكلوروفلوروكربونية  النهائيةزالة اإلخطة إدارة  )أ(
 )الثانيةالشريحة (

 نيبيو 10 010 77 000

للمواد الكلوروفلوروكربونية  النهائيةزالة اإلخطة إدارة   )ب(
  )الثانيةالشريحة (

  ئنديبييو  4 275  47 500

  

______  
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