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  الةاإلز
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ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

السنغال

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

Italy, UNEP خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 15  :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

15 15. 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 23.4 23.4 23.4 0. 

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

23.4 23.4 23.4 0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

Italy                   تكاليف المشروع
220,000. 

تكاليف الدعم 28,600. 

UNEP               تكاليف المشروع
109,500. 

تكاليف الدعم

135,000. 355,000. 

17,550. 46,150. 

100,500. 210,000. 

14,235. 13,065. 27,300. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 329,500. 235,500. 565,000. 

تكاليف الدعم 42,835. 30,615. 73,450. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 329,500. 0. 329,500. 

تكاليف الدعم 42,835. 0. 42,835. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 235,500. 235,500. 

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

30,615. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

30,615. 
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  وصف المشروع
 
بالنيابة عن حكومة السنغال، تقدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع السابع والخمسين   -1

من خطة إدارة اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون ) 2008(ة للجنة التنفيذية بطلب لتمويل الشريحة الثاني
 دوالر 17 550 دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة لليونيب و13 065 دوالر أمريكي زائد 235 500بمبلغ 

 في عام وقد كان هذا الطلب ُمرفق به تقرير مرحلي حول تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية .أمريكي لحكومة إيطاليا
 . وجداول االتفاق متعدد السنوات2009كما قدم اليونيب برنامج التنفيذ لسنة . 2008

  خلفية
 
تمت الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية للسنغال في االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية بقيمة   -2

 دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة 27 300 دوالر أمريكي زائد 210 000( دوالر أمريكي 565 000إجمالية 
لإلزالة النهائية )  دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة إليطاليا46 150 دوالر أمريكي زائد 355 000لليونيب، و

وافقت اللجنة التنفيذية في نفس  .2010كانون الثاني /الستهالك الكلوروفلوروكربون في البلد بحلول األول من يناير
 دوالر أمريكي 14 235 دوالر أمريكي زائد 329 500 الشريحة األولى من التمويل وقد بلغت االجتماع على

  . دوالر أمريكي إليطاليا28 600تكاليف دعم الوكالة لليونيب و

   2008التقرير المرحلي لعام 
 
 :تم تنفيذ عدًدا من المشروعات  -3

وُيخطط إلقامة ورشة عمل  .سات السليمةتلقى ثالث مائة وعشرين فني تبريد التدريب على الممار ) أ(
 وهكذا فإنه سيتحقق الرقم المستهدف لتدريب 2009شباط / ُمشاركًا في فبراير80أخرى تضم 

وقد تم طلب مائة وخمسة وأربعين مجموعة أدوات  . فني بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية400
 لة النهائية، مجموعة أدوات ُمخططة لجميع مراحل خطة إدارة اإلزا300من 

 موظف جمارك وموظفين مراقبة أخرين من المخطط تدريبهم خالل خطة 800 ومن بين إجمالي  )ب(
كما أنه من المخطط إقامة  .إدارة اإلزالة النهائية الحالية، تلقى مائة وخمسة وستين منهم التدريب

ة الستة للتعرف وقد تم طلب األجهز. 2009شباط / ُمشاركًا في فبراير33ورشة عمل أخرى تضم 
 على غازات التبريد التي كان من المخطط شرائها بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية الحالية،

 . في المائة من اإلجمالي الُمخطط50تأسست ثالثة مراكز لالستعادة وإعادة التدوير، مما ُيمثل  ) ج(
ئمة باألجزاء الضرورية، باإلضافة وأيًضا فإنه سيتم تجميع آالت االستعادة في البلد وقد تم إعداد قا

وقد تم اإلبالغ عن  .إلى األجزاء الضرورية إلعادة التأهيل، لكن لم يتم شراء األجزاء حتى األن
، وهكذا فإن إعادة 2008إعادة تهيئة برادة واحدة ومجموعتين من معدات التبريد التجارية في عام 

 ، و2009و ُمخطط له قبل نهاية عام  في المائة تقريًبا مما ه45التهيئة قد وصلت إلى 

تشرين الثاني /نُظمت ورشة عمل وطنية لمراجعة تنظيم المواد المستنفذة لألوزون في نوفمبر ) د(
وأيًضا تم البدء في رصد تنفيذ  . ومازالت هناك حملة وطنية للتوعية بشأن التشريع جارية2007

  .المشروع

 دوالر 39 502 قد بلغ 2008كانون األول /فق عليه في ديسمبروالرصيد غير الُمنفق من التمويل الموا  -4
 .أمريكي
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   2009خطة التنفيذ السنوية لعام 
 
 فني 80تدريب  : تشمل ما يلي2009من المتوقع تنفيذ قائمة باألنشطة في برنامج التنفيذ السنوي لعام   -5

 موظف جمارك أخرين 400موعة أدوات المتبقية وتدريب تبريد إضافي وتوريد المائة والخمسة والخمسين مج
ومن المتوقع إجراء  .وتأسيس ثالثة مراكز أخرى لالستعادة وإعادة التدوير واالستمرار في أنشطة إعادة التهيئة

 .أنشطة الرصد أيًضا

 
  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقـات
 
توى العالي للمصروفات الُمبلغ عنها على وجه أشارت األمانة إلى، ليس فقط في هذا المشروع، المس  -6

وبناء عليه  . في المائة100الخصوص بالنسبة للعنصر الخاص باليونيب الذي قد وصل بشكل نموذجي إلى 
أوضحت األمانة لليونيب إلى أنه يبدو من العادي بالنسبة له ُمطالبة الدول بتنفيذ المشروع، واستهداف مقدمة 

 الواقع، وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون هذه المصروفات قد تمت بشكل جزئي وفي .المصروفات الكاملة
كما طلبت األمانة من اليونيب اإليضاح بشأن مقدار التمويل المتبقي غير الُمنفق على  .فقط على مستوى البلد

اقها أو االلتزام بها وقد رد اليونيب بأن جميع المصروفات في الميزانية الخاصة به قد تم إنف .المستوى التشغيلي
كما تمت اإلشارة أيًضا إلى أن وحدة األوزون الوطنية قد تقدمت بتقرير عن المصروفات  .على المستوى التشغيلي

 .لليونيب

وقد  .طلبت األمانة معلومات إضافية فيما يتعلق بالمراجعة الحالية لمرسوم حول المواد المستنفذة لألوزون  -7
لحالي للمواد المستنفذة لألوزون يجب مراجعته للتعرف على االختالفات مقارنة باآللية رد اليونيب بأن التنظيم ا

شبه اإلقليمية للتحكم في المواد المستنفذة لألوزون، وإعداد دليالً حول كيفية حظر استيراد المواد المستنفذة 
 دون أي تعارضات مع 2010 كانون الثاني/لألوزون واألجهزة المحتوية على مواد مستنفذة لألوزون قبل يناير

 .يوجد بالفعل نظام للترخيص والحصة في السنغال وهو ُمطبق جيًدا .التنظيم شبه اإلقليمي

 2008وبموجب طلب، أبلغ اليونيب أيًضا عن أن استهالك الكلوروفلوروكربون الُمقدر في السنغال لعام   -8
 أطنان من 23.4قصى لالستهالك المسموح به البالغ  أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، ُمقارنة بالحد األ10هو 

مع األخذ بعين االعتبار "وقد أوضح اليونيب باإلضافة إلى ذلك أنه  .قدرات استنفاذ األوزون بموجب االتفاق
االتجاه الفعلي الستهالك الكلوروفلوروكربون في السنغال، والدعم الذي سيتم تقديمه خالل الشريحة الثانية، سوف 

 .2010كانون الثاني /سنغال قدًما بالتأكيد نحو اإلزالة الكاملة للكلوروفلوروكربون قبل األول من ينايريمضي ال
 ."وبناء عليه فإن البلد يتوقع الحفاظ على مستوى االستهالك صفر من خالل برنامج التعزيز المؤسسي

  التوصيـات
 
 :توصي األمانة أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -9

حاطة علًما بالتقرير المرحلي حول تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية لمركبات اإل ) أ(
 ، و2008الكلوروفلوروكربون في السنغال لعام 

 .2009الموافقة على برنامج التنفيذ لعام  )ب(
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لنهائية من خطة إدارة اإلزالة ا) 2009(توصي األمانة بالموافقة الشمولية على الشريحتين الثانية والنهائية   -10
 :للسنغال مع تكاليف الدعم المصاحبة بمستوى التمويل الُمبين في الجدول التالي

تمويل المشروع  عنوان المشروع  
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون  )أ(
 )الشريحة الثانية(

 اليونيب  13 065  100 500

خطة إدارة اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون )ب(
 )الشريحة الثانية(

 إيطاليا  17 550  135 000

 
 

_ _ _ _ 
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