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ندف التبغ مذيبات المواد

CFC 

CTC 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

نيبال :

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
اليونيب واليوئنديبي خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 
7

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0.1: CTC 0  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0,

0,

0,

0,

0,

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 4,1 4,1 4,1 0,

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

4,1 4,1 4, 0,

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 75.000,

تكاليف الدعم 6.750,

يونيب تكاليف المشروع 35.000,

تكاليف الدعم

25.000, 100.000,

2.250, 9.000,

35.000, 70.000,

4.550, 4.550, 9.100,

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 110.000, 60.000, 170.000,

تكاليف الدعم 11.300, 6.800, 18.100,

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر 
أمريكي)

تكاليف المشروع 110.000, 0, 110.000,

تكاليف الدعم

11.300, تكاليف الدعم,0 11.300,

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 60.000, 60.000,

هالونات
بروميد المثيل

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

6.800,

للنظر على انفراد خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

6.800,

2
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 وصف المشروع
 
تقدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، بالنيابة عن حكومة نيبال، لالجتماع الخامس والخمسين للجنة   .1

مركبات التنفيذية بتقرير مرحلي حول تنفيذ برنامج العمل األول في خطة إدارة اإلزالة النهاية ل
 35 000كما تقدم اليونيب أيًضا بطلب تمويل برنامج العمل الثاني بإجمالي تكلفة  ).CFCs(الكلوروفلوروكربون 

 دوالر أمريكي زائد تكاليف 25 000 دوالر أمريكي لليونيب و4 550دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 
  . دوالر أمريكي لليوئنديبي2 250دعم الوكالة 

   أساسيةمعلومات
 
تمت الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين من حيث المبدأ على خطة إدارة   .2

 دوالر أمريكي لليونيب 9 100زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي  170 000اإلزالة النهائية للنيبال بمبلغ 
في البالد بحلول ) CFC(هائية الستهالك الكلوروفلوروكربون  دوالر أمريكي لليوئنديبي، وذلك لإلزالة الن9 000و

 دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة 35 000وفي نفس االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على . 2009عام 
 دوالر أمريكي 6 750 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 75 000 دوالر أمريكي لليونيب و4 550البالغة 

 .يوئنديبي لتنفيذ برنامج العمل األوللل

  تقرير مرحلي حول تنفيذ برنامج العمل األول
 
تمثلت األنشطة الرئيسية الُمنفذة منذ الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية في استكمال ورشتي عمل   .3

يب فنيي التبريد على إعادة ، إحداهما دورة تدريبية لتدر2008أيار /كانون الثاني ومايو/لقطاع التبريد في يناير
وقد تم أيًضا تضمين المشروع  .تهيئة الهيدروكربون، واألخرى دورة تدريبية حول الممارسات السليمة والتبريد

، والبدء في حوارات ومناقشات مع العديد من الشركاء، باإلضافة إلى بعض للجمارك الخضراءفي ورشة عمل 
 . أنشطة زيادة الوعي

 . دوالر أمريكي كرصيد متوافر في هذه الفترة90 000، كان هناك 2007في نهاية عام   .4

  خطة العمل لبرنامج العمل الثاني
 
 .تتعهد حكومة نيبال بتنفيذ عدًدا من األنشطة بموجب برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة النهائية  .5

ريد وموظفي الجمارك، والتنفيذ الكامل لبرنامج تشمل هذه األنشطة تنفيذ المرحلة النهائية من التدريب لفنيي التب
كما أن رصد  .إعادة تأهيل المستخدم النهائي والمعدات جنًبا إلى جنب مع التوعية العامة ونشر المعلومات للشركاء

 .وإدارة هذه األنشطة تغطيه أيًضا خطة إدارة اإلزالة النهائية

 
  تعليقات األمانة وتوصياتها

 
  اتالتعليق

 
واردات (ورد نيبال أي كميات إضافية من مركبات الكلوروفلوروكربون لوجود مخزون حالي ال تست  .6

  طن4، أفرجت نيبال عن 2007وفي عام  .في البالد كانت نتيجة لالستيراد الزائد في إحدى السنوات) ُمصادرة
وبداية من  . من كمية مركبات الكلوروفلوروكربون الٌمصادرة حسب االتفاق(ODP) من قدرات استنفاد األوزون

 في السوق المحلي، وتُخطط وحدة األوزون ODP طن 1، تم توزيع 2008نيسان /كانون الثاني إلى أبريل/يناير
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سوف فومن ثم . 2008كانون األول / ديسمبر31 قبل ODP طن 4لإلفراج عن ما ال يزيد عن ) NOU(الوطنية 
 .2008تم فرض حظًرا صارًما على واردات الكلوروفلوروكربون في عام ي

وبموجب طلب إيضاح حول أسباب عدم البدء في عنصر المساعدة الفنية حتى األن، أشار اليونيب بصفته   .7
 لم الوكالة المنفذة الرئيسية إلى وجود تأخيرات في التوقيع على وثيقة المشروع الخاصة ببرنامج المعدات، وهو ما

أوصى اليونيب أيًضا بأنه قد تم  .ُيستكمل حتى تاريخه وبالتالي ال توجد أي التزامات فيما يتعلق بهذا العنصر
االتفاق بالفعل مع الشركاء على مواصفات المعدات وأنه يمكن استئناف التوريد بمجرد التغلب على هذه العقبة 

المعدات كان بغرض توريد المعدات واألدوات لفنيي الخدمة وتٌشير األمانة إلى أن هذا الجزء من عنصر  .اإلدارية
يعتبر هذا األمر وثيق الصلة بعنصر التدريب، إال أنه لم يتم توفير  .لى مراكز التدريبإلعمل باإلضافة وورش ا

ألمانة وبناء عليه تٌشير ا .أي معدات حتى األن خالل هذه المرحلة األولى، لكنه قد تم تنظيم وتنفيذ التدريب بالفعل
تنفيذ العديد من العناصر، وأنها قلقة من أن ذلك سوف يؤثر يما يتعلق بإلى أنه يبدوا أن هناك نقص في التنسيق ف

  .على استدامة تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية

فيذ  دوالر أمريكي لتن60 000بالنسبة للشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية، تطلب حكومة نيبال   .8
أنشطة التدريب المتبقية التي تشمل الترتيبات اللوجستية لدورات التدريب، باإلضافة إلى توريد المعدات المتبقية 

وقد طلبت األمانة من اليونيب تضمين خطة التنفيذ السنوية هذه لتشمل األنشطة المتبقية  .الُمخصصة لهذه الشريحة
ي الوقت الذي ُينتظر فيه استكمال هذه الوثيقة، لم يقدم اليونيب خطة وف .من الشريحة السابقة وإيضاح كيفية تنفيذها

  .ُمحدثة تشمل هذه المعلومات

ومع األخذ بعين االعتبار المعلومات الُمقدمة من قبل اليونيب والبيانات الُمدرجة في الجداول المتعددة   .9
األمانة اليونيب بأنه، على الرغم من السنوات، التي أظهرت المستويات المنخفضة لإلنفاق والمخرجات، أوصت 

بذلها أقصى جهد ممكن، إال أن نيبال لم تُحقق األهداف الٌمحددة للشريحة األولى الخاصة بها، وقد طلبت من 
إن من شأن ذلك إتاحة الوقت لتنفيذ األنشطة الُمعلقة  .اليونيب طرح هذا الطلب في االجتماع السادس والخمسين

ليونيب على أنه حيث أن البلد يواجه زخًما في عملية التنفيذ الخاصة به، فإن تأجيل الشريحة أكد ا .وزيادة اإلنفاق
 . بعض األنشطةحتى ولو كان ألشهر قليلة قد يؤدي إلى تأخير 

  التوصيـات
 

مع أخذ ما تقدم بعين االعتبار، ال يمكن ألمانة الصندوق التوصية بالموافقة على الشريحة الثانية، وقد   .10
ب اللجنة التنفيذية في طرح الطلب على االجتماع السادس والخمسين لتمكين البالد من تحقيق األهداف الخاصة ترغ
 .المرتبطة بالشريحة األولى فيما يتعلق بالمخرجات واإلنفاقوبها 

 
---------- 




