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 الملديف :مقترح مشروع
  

 
  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي

  اإلزالة
 
 ة وبرنامج األمم المتحدة االنمائيبرنامج األمم المتحدة للبيئ )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

ملديف

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
برنامج األمم المتحدة للبيئة  - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  خطة  اإلزالة للكلوروفلوروآربون

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

عوامل 
التصنيع

مذيبات

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

رغاوي ايروسول

0  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

0. CFC

0. CTC

0. Halons

0. Methyl Bromide

0.

0.

Others

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 0.7 0.7 0.7 0.

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

0.7 0. 0. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

تكاليف المشروع 85,000.

تكاليف الدعم 7,650.

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة 

تكاليف المشروع 80,000.

تكاليف الدعم

85,000.

7,650.

15,000. 95,000.

10,400. 1,950. 12,350.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 165,000. 15,000. 180,000.

تكاليف الدعم 18,050. 1,950. 20,000.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 165,000. 0. 165,000.

تكاليف الدعم 18,050. 0. 18,050.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 15,000. 15,000.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

1,950.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

1,950.
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  وصف المشروع
 
تقدم اليونيب بصفته الوآالة المنفذة الرئيسية، بالنيابة عن حكومة الملديف، لالجتماع الثامن والخمسين للجنة   -1

وآربون التنفيذية بتقرير مرحلي حول تنفيذ برنامج العمل األول في خطة إدارة اإلزالة النهاية لمرآبات الكلوروفلور
وقدم اليونيب أيًضا طلب تمويل للشريحة المتبقية التي تتألف من برنامج العمل الثاني  ).خطة إدارة اإلزالة النهائية(

علًما  . دوالر أمريكي لليونيب فقط1 950 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة التي تبلغ 15 000بإجمالي تكلفة 
  .اصر الخاصة باليوئنديبيبأنه ال توجد أي مبالغ متبقية للعن

  خلفية
 
تمت الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين من حيث المبدأ على خطة إدارة اإلزالة   -2

 دوالر 7 650 دوالر أمريكي لليونيب و12 350 زائد تكاليف دعم الوآالة بمقدار 180 000النهائية للملديف بمبلغ 
وفي نفس . 2009، وذلك لإلزالة النهائية الستهالك الكلوروفلوروآربون في البالد بحلول عام أمريكي لليوئنديبي

 دوالر 10 400 دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 80 000االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على 
الر أمريكي لليوئنديبي لتنفيذ برنامج  دو7 650 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة 85 000أمريكي لليونيب و

 .العمل األول

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية
 
مع التنفيذ الصارم والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، أوفت الملديف بتعهدها الخاص بإيقاف واردات   -3

وفي تقرير البرنامج القطري الخاص به، أبلغ البلد . 2008الثاني آانون /الكلوروفلوروآربون بحلول األول من يناير
، وهو ما ُيعد أحد أهم اإلنجازات الُمحققة بموجب 2008عن تحقيق المستوى صفر لواردات الكلوروفلوروآربون في 

 .خطة إدارة اإلزالة النهائية

ة النهائية حتى نهاية الربع األول من عام آانت األنشطة الرئيسية الُمنفذة منذ الموافقة على خطة إدارة اإلزال  -4
 تشمل استكمال ورشة عمل تدريب الُمدربين لفنيي التبريد وتحديد الملتجآت التي تستمر في استخدام معدات 2009

الكلوروفلوروآربون آأهداف للتدريب بالنسبة للممارسات السليمة، باإلضافة إلى تحديد المستفيدين المحتملين من 
وأيًضا فإن المشروع قد عقد ورش عمل التدريب مع مسؤولي التنفيذ في البلد وقام  .حفيزي إلعادة التهيئةالبرنامج الت

بتوفير خمسة أجهزة للتعرف على غازات التبريد لمصلحة الجمارك الملديفية الستخدامها في مراقبة واردات المواد 
 .المستنفذة لألوزون

ر التقرير إلى أنه قد آانت هناك بعد التأخيرات في التنفيذ بسبب تأخر وفيما يتعلق بالبرنامج التحفيزي، أشا  -5
ُيشير التقرير  .التوقيع على الوثيقة الرسمية للمشروع فيما بين البلد واليوئنديبي بصفته الجهة المسؤولة عن المشروع

مما يدل على تحقيق بعض التقدم إلى أنه قد تم التوقيع األن على الوثيقة الرسمية للمشروع بين الملديف واليوئنديبي، 
 .هذا العنصرفي البلد فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة بموجب 

يحتوي التقرير أيًضا على معلومات شاملة عن اإلجراءات الحكومية التي تم البدء فيها خالل هذه الفترة لدعم   -6
بالنسبة للفترة من أجل تنقيح خطة إدارة اإلزالة النهائية، التي شملت العديد من اجتماعات أصحاب المصلحة 

التنظيمات الحالية للمواد المستنفذة لألوزون، ومراجعة إزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة 
  .، واألنشطة المستمرة لزيادة الوعي األخرىعلى الكلوروفلوروآربون والمواد المستنفذة لألوزون

 000 دوالر أمريكي، من المبلغ 126 370صيد متبقي للمشروع بقيمة ، آان هناك ر2008وفي نهاية عام   -7
  . لتنفيذ األنشطة المتبقية من الشريحة األولى2009 دوالر أمريكي الموافق عليه، ستتم إضافته لعام 180
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  خطة العمل الخاصة بالشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية

 .تتعهد حكومة الملديف بتنفيذ عدًدا من األنشطة بموجب برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة النهائية  -8
 .تشمل هذه األنشطة استكمال تدريب فنيي التبريد والتنفيذ الكامل إلعادة تهيئة المستخدم النهائي والبرنامج التحفيزي

آما أن رصد وإدارة هذه  .ر المعلومات على أصحاب المصلحةوسيستمر البلد أيًضا في تنفيذ التوعية العامة ونش
 .األنشطة تغطيه الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية

 
  تعليقات وتوصيات األمانة

 
  التعليقـات

 
، 2007وفي عام . 2008آانون الثاني /لقد توقفت واردات الكلوروفلوروآربون في الملديف منذ بداية يناير  -9

بالغ عن الوصول للمستوى صفر من استهالك مرآبات الكلوروفلوروآربون وبذلك فإن البلد ُيصبح ُممتثًال تم اإل
وأيًضا فإن الملديف قد قام باإلبالغ عن البيانات بموجب متطلبات اإلبالغ في البرنامج  .ألهداف بروتوآول مونتريال

  .2008لواردات الكلوروفلوروآربون في البلد في  الخاص به، والتي أشارت إلى المستوى صفر 2008القطري لعام 

آان قد تم تقديم الطلب الخاص بالشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية للملديف إلى اللجنة التنفيذية   -10
طة  القليل من التقدم في تنفيذ أنشتحققوباإلشارة إلى أنه في ذلك الوقت  .ألول مرة في اجتماعها السابع والخمسين

 .خطة إدارة اإلزالة النهائية، وإلى المستوى المنخفض جًدا لصرف األموال، وافقت حكومة الملديف على سحب الطلب
ومنذ ذلك الحين تحقق بعض التقدم بموجب الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية، بما في ذلك التدريب على 

آان قد توقيع على وثيقة المشروع بالنسبة لليوئنديبي، وهو األمر الذي الممارسات السليمة، باإلضافة إلى التقدم في ال
  .العنصر التحفيذيتسبب في وجود تأخيرات في تنفيذ 

سألت األمانة اليونيب عن ما إذا آانت األنشطة الُمحددة في خطة العمل سوف ُتمكن البلد من تحقيق إزالة   -11
، وقد تم التأآيد لها على أنه حيث أن 2010ول مونتريال إلى ما بعد الكلوروفلوروآربون واستدامتها بموجب بروتوآ

، لذلك فمن 2008آانون الثاني /الحظر المفروض على واردات الكلوروفلوروآربون آان قد تم تنفيذه منذ يناير
  .2010الممكن استدامة مستوى االستهالك صفر من مرآبات الكلوروفلوروآربون في البلد إلى ما بعد 

لبت األمانة من اليونيب، بصفته الوآالة الرئيسية، تقديم خطة عمل تفصيلية على أن تشمل األنشطة المتبقية ط  -12
من الشريحة األولى، باإلضافة إلى تلك الُمعينة للشريحة المتبقية، وتوفير معلومات ُمحددة عن األنشطة الجاري 

يابة عن اليوئنديبي، قدم اليونيب خطة العمل المطلوبة والتي وبالن .تنفيذها بعد الموافقة على الشريحة الثانية مباشرة
تمت مراجعتها عن طريق األمانة وُتعتبر خطة شاملة الستكمال أنشطة التدريب جنًبا إلى جنب مع البرنامج التحفيزي 

ن الذين يتم تتصور الخطة البدء في أقرب وقت ممكن في تنفيذ البرنامج التحفيزي بالتعاون مع المستفيدي. 2010لعام 
 .تحديدهم شهرًيا

 من ناحية أن الصرف من 57/15وقد أشارت األمانة أيًضا إلى أن هذا الطلب يأتي متوازًيا مع الُمقرر   -13
 في المائة، وأنه قد تحقق تقدًما جوهرًيا في تنفيذ المشروع، وأن أهداف 20الشريحة األولى يمثل أآثر من 
 .حققتقد تالكلوروفلوروآربون لهذا العام 
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  التوصيـات
  

 :توصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -14

اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي الخاص بتنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية في   ) أ(
 ، و2008 و20007الملديف لسنة 

 .2010-2009الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي لعام   ) ب(

 

توصي األمانة أيًضا بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية للملديف مع   -15
 :تكاليف الدعم المصاحبة بمستويات التمويل الُموضحة في الجدول التالي

تمويل المشروع  عنوان المشروع  
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوآالة المنفذة

 اليونيب 1 950 15 000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
  

 

- - - 
 

 




