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ندف التبغ المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

توغو

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 5  :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

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

5 5.

0

0

0

0

0

2010 المجموع

6. 0. 

رابعا - معطيات المشروع: 2008

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 6. 

2009

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

5.9 5.9 0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 95,000. 62,000. 157,000. 

تكاليف الدعم 8,550. 5,580. 14,130. 

يونيب تكاليف المشروع 89,000. 70,000. 159,000. 

تكاليف الدعم 11,570. 9,100. 20,670. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 184,000. 132,000. 316,000. 

تكاليف الدعم 20,120. 14,680. 34,800. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 184,000. 0. 184,000. 

تكاليف الدعم 20,120. 0. 20,120. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 132,000. 132,000. 

تكاليف الدعم 14,680. 14,680. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

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

، إلى توغو ونيابة عن حكومة ، الوكالة المنفذة الرئيسيةبصفته) يونيب(ألمم المتحدة للبيئة  برنامج اقّدم  .1
ائية  النهإلزالةإدارة ا لخطة ىلالشريحة األو بشأن المرحلي التقريريذية ، االجتماع السابع والخمسين للجنة التنف

 بكلفة إجمالية قدرها  واألخيرة تمويل للشريحة الثانية طلب يونيب أيضاًقّدمو. لمواد كلورو فلورو كربون
 دوالر أمريكي زائد 70.000 ( دوالر أمريكي14.680 مساندة الوكالة وقدرها كلفة دوالر أمريكي زائد 132.000
 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة 62.000نيب، ويول دوالر أمريكي 9.100  مساندة الوكالة وقدرهاتكاليف

  .) دوالر أمريكي ليوئنديبي5.580وقدرها 

  خلفيـــة

 316.000  قدرهلتوغو قد حصلت على الموافقة، من حيث المبدأ، بمبلغ خطة إدارة اإلزالة النهائيةكانت   .2
 دوالر أمريكي 14.130 دوالر أمريكي ليونيب، و20.670وقدرها دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة 

 نفسه وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة وفي االجتماع. ليوئنديبي، في االجتماع الرابع والخمسين للجنة التنفيذية
 دوالر 11.570 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة وقدرها 89.000( دوالر أمريكي 184.000األولى بمبلغ 

  .) دوالر أمريكي ليوئنديبي8.550 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة وقدرها 95.000أمريكي ليونيب، و

  خطة إدارة اإلزالة النهائيةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من تقرير ال

 اإلزالة النهائية في خطة إدارةيشمل التقرير المرحلي الذي تم تقديمه الفترة ابتداء من الموافقة على   .3
 الفترة  هذهخالل. 2008كانون األول / حتى نهاية ديسمبر2008آذار /االجتماع الرابع والخمسين في مارس

وتّم شراء محطّتين لتعبئة الهايدرو كربون .  تقنّيين107أجريت أربع دورات تدريبية أسفرت عن تدريب 
، 2009شباط / الجمارك كان متوقعاً إجراء دورة في فبرايروبالنسبة لعنصر تدريب. الستعمالهما من أجل التدريب

متياز  وقد اكتملت المواصفات لمعدات مركز اال. بعد أي تحديث عّما إذا كانت هذه الدورة قد تّمت أم الةوليس ثّم
، وستكون تواريخ 2009شباط /مع ذلك، فإن عملية تقديم العروض ستُستكمل فقط في فبراير. للتدريب العالي

وبمساعدة من يونيب نفّذت الحكومة أيضاً أنشطة توعية . آذار من هذه السنة/سليم فقط في منتصف مارسالت
  .إدارة اإلزالة النهائية لتلك الفترة بما في ذلك حوارات ومناقشات مع مختلف الجهات المعنيةخاّصة بخطة 

 2009كي سوف ُينقل إلى عام  دوالر أمري98.867 كان قد تبقّى للمشروع رصيد قدره 2008وفي نهاية   .4
   .من أجل تنفيذ األنشطة الباقية من الشريحة األولى

  ة لخطة إدارة اإلزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الثاني

.  إدارة اإلزالة النهائيةخطةمن  في نطاق برنامج العمل الثاني أنشطة عّدةبتنفيذ  توغوتلتزم حكومة   .5
الجمارك، والتنفيذ الكامل للمساعدة التقنية موظفي  والتبريدريب المتبقّي لتقنّيي التد وتتضّمن هذه األنشطة إكمال

ومساندة المعّدات لمراكز االمتياز للتدريب العالي، وكذلك برنامج إعادة التهيئة والمعّدات للمستعملين النهائيين 
لومات على عامة وستواصل تعميم المعوتلتزم الحكومة أيضاً بتنفيذ توعية . ألنظمة أجهزة تكييف الهواء المتحّركة

  . أيضاً رصد وإدارة هذه األنشطة في نطاق خطة إدارة اإلزالة النهائيةوسيتواصل. الجهات المعنية

في نطاق خطة العمل السنوية هذه استمّر إجراء األنشطة التي لم تكتمل في نطاق الشريحة األولى، وتّم   .6
السنوية في الخطة السنوية تدمج النواتج المتبقية من الشريحة األولى وبالتالي فإن األهداف . تعريفها بوضوح

  .وكذلك األنشطة الجديدة في نطاق شريحة التمويل الثانية المطلوبة
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  وتوصيتهاتعليقات أمانة الصندوق 

  التعليقات

وفي . ةلحظت األمانة أن حكومة توغو قد حقّقت أهداف تخفيضها لمواّد كلورو فلورو كربون لهذه الفتر  .7
 طن من قدرات استنفاد 5.9حين أن استهالكها األقصى المسموح به للفترة التي هي قيد االستعراض كان 

 ط أطنان فق5 من بروتوكول مونتريال عن استهالك 7 التي قّدمت بموجب المادة 2007األوزون، تفيد بياناتها لعام 
  . من قدرات استنفاد األوزون

بعض ساسية خالل هذه الشريحة األولى، لم يتّم تحقيق أمع ذلك، وفي حين أن توغو قد أكملت أنشطة   .8
أي عدد من المتدربين المستهدفين لتدريب الجمارك والتبريد كليهما، وأن عنصر :  األهداف المحددة لتلك الفترة
قد حصل على تعريف، ليست هنالك وفي حين أن التقرير يفيد أن مركز االمتياز . المعدات لم يحقق أهدافه

وقد طلب من يونيب أن تؤمن هذه . معلومات عّما أنجزه المركز، وكيف أنه ساعد التقنيين خالل هذه الفترة
  . المعلومات، ولكن لم يكن أي تحديث قد ورد حتى تاريخ تحرير هذه الوثيقة

ى ستُستهّل أو ستُكمل فقط خالل الربع لحظت األمانة أيضاً أن أنشطة عدة كانت جزءاُ من الشريحة األول  .9
، وفي حين 2009شباط / فعنصر المعّدات مثالً سيبقى خاضعاً لعملية تقديم العروض حتى فبراير.2009 األول من

، ليس هنالك أي دليل أن ذلك سيحصل نهائياً باعتبار 2009نيسان /أنه قد خطّط لتسليم المعدات مع حلول أبريل
  دوالر أمريكي98.867وبتاريخ هذه الوثيقة أفادا عن رصيد قدره . ة قبل إجراء الشراءتذليل العقبات اإلداري

  .لتوغو

ة أعاله مع يونيب بصفته الوكالة الرئيسية، وطالبت بأن تُقّدم خطة عمل نناقشت األمانة المسائل المبّي  .10
ن األنشطة الجارية خالل مفصلة خصوصاً بالنسبة إلكمال عنصر المعّدات، من أجل إعطاء معلومات خاصة ع

وقّدم يونيب نيابة عن يوئنديبي خطة العمل المفصلة هذه التي . ، كما هو مبّين في التقرير2009الربع األول من 
. 2009راجعتها األمانة والتي تعتبرخطة شاملة من أجل إكمال أنشطة عنصر المعّدات وكذلك برنامج الحفز لعام 

، وأن يبدأ تنفيذ برنامج الحفز مع المستفيدين المعينّين 2009نهاية الربع األول من وتقدر الخطة تسليم المعّدات مع 
  .على أساس شهري، في أقرب وقت ممكن

اقترحت األمانة أن ينظر يونيب ويوئنديبي في المقترح بتنقيح خطوات تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون   .11
ربون والمعدات المعتمدة على هيدرو كلورو فلورو كربون وفقاً التي تؤدي إلى رقابة مواد هيدرو كلورو فلورو ك

للجدول الزمني لإلزالة التدريجية الموافق عليه في االجتماع التاسع عشر لألطراف وعلى توافر التكنولوجيات 
  .البديلة

زالة الكاملة  من الوكاالت المنفذة توضيحاً عّما إذا ستكون حكومة توغو قادرة على تحقيق اإلطلبت األمانة  .12
 وعلى تأمين استدامة مستوى ذاك االستهالك من خالل األنشطة 2009لمواد كلورو فلورو كربون مع نهاية 

وأبلغ يونيب ويوئنديبي أن الحكومة، من خالل شريحة . ةلخطة إدارة اإلزالة النهائيالمقترحة في الشريحة النهائية 
األنظمة وأن تعيد كلياً تهيئة أو استبدال المعّدات الباقية المعتمدة التمويل األخيرة، تقترح تكثيف التوعية وتطبيق 

  .على كلورو فلورو كربون التي هي قيد العمل

، وستتضّمن إكمال ورشات العمل 2010نيسان /ستشمل الشريحة الثانية أنشطة سوف تُنفّذ حتى أبريل  .13
 والتوزيع للمعّدات من أجل ورشات العمل ومركز الباقية في التبريد ولموظفي الجمارك أيضاً، والشراء النهائي

  .االمتياز
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بمشورة األمانة، أدرج يونيب في خطة التنفيذ السنوية هذه أنشطة منقولة من الشريحة السابقة تبرز أهدافاً   .14
 وهذه األهداف، وكذلك الرصيد الباقي من التمويل من الشريحة السابقة الضروري لتنفيذها،. مع كيفية تنفيذها

  .مفّصلة بوضوح في الخطة المقّدمة

  ةالتوصيـ

  :توصي األمانة  .15

 توغو إدارة اإلزالة النهائية في خطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ ذية علماًبأن تأخذ اللجنة التنفي  ) أ(
  ؛ و2008خالل عام 

 .2010-2009 برنامج التنفيذ لعاَميوافق اللجنة التنفيذية على بأن ت  ) ب(

 اإلزالة خطة إدارةمن  )2009( الشريحة الثانية واألخيرة موافقة شمولية علىب  أيضاًاألمانة أوصت  .16
  : بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه بهاملحقةيف الوكالة ال مع تكالتوغوالنهائية ل

ع تمويل المشرو  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

  لمواد كلورودارة اإلزالة النهائيةخطة إ  )أ(
  )ةالشريحة الثاني(فلورو كربون 

  نيبيو  9,100 70,000

  لمواد كلوروخطة إدارة اإلزالة النهائية  )ب(
  )الشريحة الثانية(فلورو كربون 

  يوئنديبي  5,580 62,000

  

______  
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