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  اليونيب/اليوئنديبي  )الشريحة الثانية(النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية إلزالة إدارة اخطة  •



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/44
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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

Mauritania                                        

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

UNDP, UNEP CFC phase out plan

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 1.3  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

1.3 1.3 CFC

0 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 2.4 2.4 2.4 0.

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

3. 3. 3. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
85,000.

تكاليف الدعم 7,650.

UNEP               تكاليف المشروع
96,000.

تكاليف الدعم

55,000. 140,000.

4,950. 12,600.

59,000. 155,000.

12,480. 7,670. 20,150.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 181,000. 114,000. 295,000.

تكاليف الدعم 20,130. 12,620. 32,750.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 181,000. 0. 181,000.

تكاليف الدعم 20,130. 0. 20,130.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 114,000. 114,000.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

12,620.

خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

12,620.
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  وصف المشروع

 ،، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية)اليونيب(، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة اموريتانيبة عن حكومة بالنيا  -1
  في تنفيذ برنامج العمل األول من خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونيةعنتقريرا مرحليا 

كما قدم اليونيب طلبا لتمويل الشريحة الثانية من خطة . إلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية اموريتاني
 7 670 البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 59 000إدارة اإلزالة النهائية بإجمالي تكاليف تبلغ 

 دوالرا أمريكيا 4 950 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 55 000 و،ليونيبدوالرا أمريكيا ل
  ).اليوئنديبي(ج األمم المتحدة اإلنمائي لبرنام

  الخلفية

 في اجتماعها الثالث والخمسين، إلزالة اموريتانيلوافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة اإلزالة النهائية   -2
ووافقت اللجنة التنفيذية من . 2009االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية بصورة كاملة في البلد بحلول عام 

 دوالرا 32 750 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 295 000يث المبدأ على إجمالي تمويل يبلغ ح
 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 96 000وفي االجتماع نفسه، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ . أمريكيا
 7 650أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر 85 000 و،ليونيبل ا أمريكيا دوالر12 480البالغة 
  . من خطة إدارة اإلزالة النهائية لتنفيذ الشريحة األولى،ليوئنديبيل ا أمريكيادوالر

   من خطة إدارة اإلزالة النهائيةتنفيذ الشريحة األولىعن تقرير مرحلي 

 من تقنيي التبريد 95 تدريب ما مجموعه عقب موافقة اللجنة التنفيذية على خطة إدارة اإلزالة النهائية، تم  -3
 35شحن للمواد الهيدروكربونية وة  من موظفي الجمارك أو ما زالوا في مرحلة التدريب؛ وتم شراء محط30و

وتم تنظيم مناقصة لشراء معدات خدمة وأدوات وغازات تبريد بديلة ومن المتوقع . مجموعة من أدوات الخدمة
 وتم.  وحدة من وحدات استرداد غازات التبريد في البلد70 وسيتم تجميع نحو .2009نيسان / أبريلفي تسليمها

  . للمساعدة في تنفيذ األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةإنشاء وحدة إلدارة المشروع 

 181 000من مبلغ   دوالر أمريكي124 000  مبلغ، تم صرف2008كانون األول /وحتى ديسمبر  -4
 دوالر أمريكي بحلول 57 000وسيتم صرف مبلغ إضافي قدره . ي موافق عليه للشريحة األولىدوالر أمريك

  . 2009نيسان /أبريل

  خطة عمل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 بتنفيذ األنشطة التالية في إطار برنامج العمل الثاني من خطة إدارة اإلزالة اموريتانيتلتزم حكومة   -5
مساعدة تقنية لتعزيز تقديم تقديم برامج تدريب إضافية إلى موظفي الجمارك وتقنيي خدمة التبريد؛ و: ائيةالنه

تعزيز القدرة على تخزين وإعادة تدوير ل تجميع أنظمة االسترداد وصيانتها بصورة مستقلة، و علىقدرات البلد
 . وتبليغأنشطة رصد تنفيذ والمواد المستنفدة لألوزون، وزيادة الوعي والحصول على معلومات؛ 
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

 اموريتاني الذي أبلغت عنه حكومة 2007كان االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية في عام   -6
  قدرهاقل بالفعل بكميةي طن من قدرات استنفاد األوزون 1.3 من بروتوكول مونتريال والبالغ 7بموجب المادة 

واستنادا إلى .  طن من قدرات استنفاد األوزون2.4ن عن الحد األقصى المسموح به لهذا العام والبالغ  ط1.1
 قريبا 2008في عام در أن االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية قُالمعلومات األولية التي قدمتها الحكومة، 

وتم تحقيق تخفيضات في استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية نتيجة قوى السوق وأثر حمالت . جدا من الصفر
 تشجع جمعية تقنيي التبريد جميع أعضائها على تنفيذ ،وباإلضافة إلى ذلك. التوعية التي قام بها مكتب األوزون

  .تي قدمت حتى اآلن خالل البرامج التدريبية الاكتسبوهاالممارسات الجيدة التي 

بتحويل أنظمة التبريد قاموا ليونيب إلى أن التقنيين الذين برنامج الحوافز، أشار احول أسئلة وردا على   -7
 جديد مقابل المكبس الذي تم استبداله،  على مكبسإلى غازات تبريد غير المواد الكلوروفلوروكربونية سيحصلون

وبالنسبة لتحويل  . استفاد من هذه الخدمةقدالعميل تشير إلى أن ا عقب تقديم معلومات يمكن التحقق منهوذلك 
الغرف الباردة وأنظمة التبريد الكبيرة القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية، سيحصل التقنيون على قطع من 

من تكاليف  في المائة 50قصوى إلى ال تها قيمتصلأو غازات تبريد غير المواد الكلوروفلوروكربونية /المعدات و
وسيقدم التقنيون . قطع المعدات المستبدلة، فضال عن كمية من غازات التبريد البديلة مكافئة للكمية التي تم استبدالها

 الوطني بالتحقق منه، وستصدق عليه االستشاريوسيقوم  ،عليهالمستخدم النهائي بعد ملئه بالكامل وتوقيع نموذجا 
 ا محليا براد370ومن المتوقع إعادة تهيئة . مكتب األوزون بالموافقة عليه التبريد، وسيقوم موظف يجمعية تقني

  . التبريد التجارية من خالل هذا البرنامجةنظمأ من 30و من أجهزة تكييف الهواء المتحركة ا جهاز30و

 ستستطيع تحقيق اإلزالة الكاملة من المواد اموريتاني حول ما إذا كانت حكومة أسئلة لىوردا ع  -8
 من االستهالك من خالل األنشطة المقترحة ى والمحافظة على هذا المستو2009وروفلوروكربونية بنهاية عام الكل

ستتمكن  اموريتانيحكومة في الشريحة النهائية من خطة إدارة اإلزالة النهائية، أشار اليونيب واليوئنديبي إلى أن 
التجاه لنظرا  والمحافظة عليها 2009بحلول نهاية عام  كلوروفلوروكربونيةالاإلزالة الكاملة من المواد من تحقيق 
والدعم الذي سيقدم خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة  ، المواد الكلوروفلوروكربونية في البلدستهالكالحالي في ا

  .، والنتائج التي تحققت حتى اآلن الناجمة عن تنفيذ األنشطة السابقةاإلزالة النهائية

في  ،خالل تنفيذ الشريحة النهائية من خطة إدارة اإلزالة النهائية ،أن ينظر اليونيب ة أيضاًواقترحت األمان  -9
 .الحكومة باالضطالع بإجراءات أولية لتسهيل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المناسبتوصية 

لمواد ا على تحقيق اإلزالة الكاملة من أشار اليونيب إلى أنه سيكون من األفضل أن يركز البلد في الوقت الحاليو
 أنه سيتم مناقشة هذا االقتراح في اجتماع الشبكة إلىكما أشار . 2009 بحلول نهاية عام الكلوروفلوروكربونية

  . القادم

  التوصيات

  : بما يليتوصي األمانة اللجنة التنفيذية  -10

  من خطة إدارة اإلزالة النهائيةاألولىلي المتعلق بتنفيذ الشريحة أن تحاط علما بالتقرير المرح  )أ(
  ؛اموريتانيفي للمواد الكلوروفلوروكربونية 

  . المرتبط بالشريحة الثانية2010-2009أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي و  )ب(
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 المرتبطة بالشريحة الثانية من خطة إدارة 2010-2009كما توصي األمانة بموافقة شمولية على خطة   -11
  : التمويل الموضح في الجدول أدناهى، بما يرتبط بها من تكاليف دعم على مستواموريتانيلنهائية في اإلزالة ا

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 7 670 59 000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروآربونية  )أ(
  اليوئنديبي  4 950  55 000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروآربونية   )ب(

  

------ 
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