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   المتحــدةاـــــتنزانيجمهوريــة : مقترح مشروع
  

  :التالي بشأن مقترح المشروع وتوصياتهاتتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق 

  
  اإلزالة

  
 اليوئنديبي/اليونيب  )الثانية الشريحة(خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
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المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

150,000. 150,000. 

تكاليف الدعم 15,540. 15,540. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0. 335,000. 

تكاليف الدعم 32,330. 0. 32,330. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 335,000. 

150,000. 485,000. 

تكاليف الدعم 32,330. 15,540. 47,870. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 335,000. 

78,000. 209,000. 

تكاليف الدعم 17,030. 10,140. 27,170. 

72,000. 276,000. 

تكاليف الدعم 15,300. 5,400. 20,700. 
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

تكاليف المشروع 204,000. 

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة 

تكاليف المشروع 131,000. 

CTC 0. 0. 0. 

HAL 0. 0. 0. 

0.2 0. 

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

CFC 38.1 38.1 0. 

38.1 0. 

CTC حدود استهالك بروتوآول مونتريال .0 .0 .0

CFC 38.1 

HAL 0.2 

رابعا - معطيات المشروع: 2008 2009 2010 المجموع

0

0

0

0

0

26.5

الخدمات الصناعة

26.5

Non QPS QPS

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

26.5  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات

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

برنامج األمم المتحدة للبيئة  -  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  خطة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة األوزون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جمهورية تنزانيا المتحدة
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  وصف المشروع
 إلى ، بوصفه الوآالة المنفذة الرئيسية،)اليونيب (للبيئة، قدم برنامج األمم المتحدة تنزانيابالنيابة عن حكومة   -1

خطة إدارة اإلزالة تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ برنامج العمل األول من  والخمسين للجنة التنفيذية الثامناالجتماع 
غ ـف تبلـبإجمالي تكاليي ـ برنامج العمل الثانلـآـما قدم اليونيب طلبا لتموي. ةـالكلوروفلوروآربونيواد ـلملة ـالنهائي
 ا أمريكيادوالر 10 140 البالغة زائد تكاليف دعم الوآالة دوالر أمريكي 78 000، منها  دوالر أمريكي150 000

   .لليوئنديبي دوالر أمريكي 5 400 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 72 000 و،لليونيب

  الخلفية
 تنزانيالعلى خطة إدارة اإلزالة النهائية   والخمسينرابعالفي اجتماعها من حيث المبدأ اللجنة التنفيذية وافقت   -2

 20 700 لليونيب و دوالرا أمريكيا27 170كي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة ـ دوالر أمري485 000 بمبلغ
ماع ـوفي االجت. 2009 آاملة من البلد بحلول عام لليوئنديبي، إلزالة استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية بصورة

 دوالر أمريكي 131 000 دوالر أمريـكي، منـها 335 000الشريحة األولى البالغة نفسه، وافقت اللجنة التنفيذية على 
الة زائد تكاليف دعم الوآ دوالر أمريكي 204 000 دوالرا أمريكيا لليونيب و17 030زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 

  .برنامج العمل األول لتنفيذ ، دوالر أمريكي لليوئنديبي15 300البالغة 

   من خطة إدارة اإلزالة النهائيةعن تنفيذ الشريحة األولىتقرير مرحلي 

يشتمل التقرير المرحلي المقدم على األنشطة الرئيسية المنفذة منذ الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية   -3
 عمل تدريبية في مجال التبريد نتج عنها طة تنظيم حلقات وتتضمن هذه األنش.2009ول من عام وحتى الربع األ

آما عقدت حلقتي . وإعداد مبادئ توجيهية للممارسات السليمة في مجال التبريد التبريد تقنييتقنيا من  150تدريب 
آما وزعت أجهزة تحديد غازات .  موظف من موظفي اإلنفاذ109عمل للتدريب في مجال الجمارك نتج عنها تدريب 

  .التبريد آجزء من التدريب في مجال الجمارك

. الة النهائية هو إنشاء خمسة مراآز إقليمية إلعادة التهيئة في بعض المناطقاإلزوأحد عناصر خطة إدارة   -4
 عن إصدار أوامر ووفقا للتقرير، تم تحديد هذه المراآز بالفعل، وتم االنتهاء من تحديد مواصفات المعدات، فضال

  . مجموعة من المعدات لحلقات العمل الخاصة بمجال التبريد المؤهلة أيضا بموجب هذا العنصر20شراء 

وبموجب العنصر الذي ينص على تقديم حوافز في حالة إعادة التهيئة، بدأت اتصاالت مباشرة مع الشرآات   -5
إعادة تهيئة /على المنح في إطار برنامج استبدال الحصول ات لوصف إمكاني2008المستخدمة النهائية في عام 

ونتيجة لذلك، تم تحديد عدة شرآات وطلب إليها تقديم ما يفيد عن اهتمامها بالحصول على المنح لعمليات . المعدات
حزيران لشرح ترتيبات برنامج المنح، / يونيهبدايةوستعقد حلقة عمل للمستخدمين النهائيين في . تحويل التكنولوجيا

  .تصرف المدفوعات للشرآات المحددة بعد استيفاء الشروط وتقديم نماذج الطلبات إلى وحدة األوزون الوطنيةوس

 دوالر أمريكي من 194 000 إلىلمشروع المتبقي لرصيد ال وصل، 2009وفي نهاية الربع األول من عام   -6
 لتنفيذ األنشطة المتبقية 2010-2009إلى هذا الرصيد حل ر دوالر أمريكي موافق عليه، وسي485 000أصل مبلغ 

   .من الشريحة األولى إضافة للمبلغ المطلوب للشريحة الثانية

  من خطة إدارة اإلزالة النهائية  الثانية ةخطة عمل الشريح

. من خطة إدارة اإلزالة النهائيةالثاني في إطار برنامج العمل  األنشطةعدد من  بتنفيذ تنزانياتلتزم حكومة   -7
عملية من التدريب لتقنيي التبريد وموظفي الجمارك، والتنفيذ الكامل لالدفعة النهائية شتمل هذه األنشطة على إآمال وت
 أنشطة التوعية العامة ونشر عادة التهيئة بما في ذلك برنامج الحوافز، فضال عنإلمساعدة التقنية المقدمة إلى مراآز ا

دارة اإلزالة النهائية على رصد وإدارة هذه إ الشريحة الثانية من خطة آما تشتمل. المعلومات على أصحاب المصلحة
   .األنشطة
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات
 بموجب تنزانيا الذي أبلغت عنه حكومة 2007آان االستهالك من المواد الكلوروفلوروآربونية في عام   -8

 الكمية المسموح بها ندرات استنفاد األوزون يقل بالفعل ع طن من ق26.5 من بروتوآول مونتريال والبالغ 7المادة 
  . طن من قدرات استنفاد األوزون 38.1 لهذا العام والتي تبلغ

. 2008نيسان /وقد تمت الموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية لتنزانيا في أبريل  -9
األنشطة المتبقية لكفالة ب حاليا وُيضطلعالموافقة عليه وحتى اليوم، وحقق المشروع بالفعل بعض التقدم في التنفيذ منذ 

  . البلد أهدافه المتعلقة باالمتثال بموجب بروتوآول مونترياليحققأن 

وأوضح اليونيب . وقد الحظت األمانة أن هناك تأخيرات في توفير المعدات إلى مراآز إعادة التهيئة المحددة  -10
ن هناك بعض التأخيرات في االنتهاء من إعداد مواصفات المعدات، مما تسبب في تأخيرات بوصفه الوآالة الرئيسية أ

وتم تسوية هذه .  الحقة في عملية تقديم العروض التي ينظمها اليوئنديبي بوصفه الوآالة الرئيسية بالنسبة لهذا العنصر
ومن المتوقع أن تصل المعدات . 2009يسان ن/ وانتهى الموعد النهائي لتقديم العروض في أبريل في ذلك الحينالمسألة

وهناك ثقة بأنها ستنفذ بتنسيق جيد آما قدم اليونيب تقارير إيجابية فيما يتعلق باألنشطة، . في غضون الشهرين القادمين
 وقد ظل استهالك البلد أدنى من. 2010نشطة في عام ومن المتوقع استمرار األ. جدا بين الوآالتين العاملتين في البلد

والحظت األمانة أن هذه هي الشريحة األخيرة من خطة . الحد األقصى المسموح به والمنصوص عليه في االتفاق
  .إدارة اإلزالة النهائية الخاصة بإزالة المواد الكلوروفلوروآربونية

ولى مدفوعات الشريحة األتتجاوز  حيث 57/15لب يتمشى مع أحكام المقرر طآما تالحظ األمانة أن هذا ال  -11
 في المائة، وتحقق تقدم ملموس في تنفيذ المشروع، وتحققت األهداف المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروآربونية 20نسبة 

  .لهذا العام

  التوصيات
  : بما يلياللجنة التنفيذيةبأن تقوم  مانةاألتوصي   -12

  فيارة اإلزالة النهائيةخطة إد من األولىالشريحة لي المتعلق بتنفيذ ط علما بالتقرير المرحيأن تح  )أ(
  ؛ 2008 لعام تنزانيا

  .2010-2009 السنوي أن توافق على برنامج التنفيذو  )ب(

، بما يرتبط تنزانيامن خطة إدارة اإلزالة النهائية في   الثانيةةالشريحآما توصي األمانة بموافقة شمولية على   -13
  :أدناه التمويل الموضح في الجدول ىبها من تكاليف دعم على مستو

تمويل المشروع  عنوان المشروع     
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوآالة المنفذة

 اليونيب 10 140 78 000 ) الثانيةةالشريح(طة إدارة اإلزالة النهائية خ )أ(
  اليوئنديبي  5 400  72 000 )ة الثانيةالشريح(طة إدارة اإلزالة النهائية خ )ب(

------ 
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