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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  الخامس و الخمسـون االجتمـــاع 

 2008تمــوز /يوليــه 18-14، بانكـوك
  

  

 

  يلسيشـ :مشروعمقترح 

 
  :تها بشأن مقترح المشروع التالي من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتتكّون هذه الوثيقة

  

  إزالــة
  

  فرنســــا  )الثانيةالشريحة (للمواد المستنفدة لألوزون النهائية زالة اإلخطة إدارة  •
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ندف التبغ مذيبات

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

60.000,

تكاليف الدعم 7.800, 7.800,

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

120.000,

تكاليف الدعم 15.600, 0, 0, 15.600,

120.000, 0, مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر ,0
أمريكي)

تكاليف المشروع

193.000,

تكاليف الدعم 15.600, 7.800, 1.690, 25.090,

1.690, 25.090,

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 120.000, 60.000, 13.000,

تكاليف الدعم 15.600, 7.800,
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) فرنســــا تكاليف المشروع 120.000, 60.000, 13.000, 193.000,

0,

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

1,4 0,4 0,4 0,4 0,

2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال
CFC

1,4 0,4 0,4 0,4

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008

TCA0,

,0بروميد المثيل

,0هالونات

CTC0,

CFC0,

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات

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

فرنســــا خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2007 آخر معطيات:  ثانيا -
المادة 7

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

سيشـيل :

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39 
 

2 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/39 
 
 

3 
 

  
  وصف المشروع

 الخامس والخمسين اللجنة التنفيذية في اجتماعها إلى حكومة فرنسا ت، قّدمسيشيلعن حكومة بالنيابة   -1
وأرفق بهذا التقرير طلب . في سيشيل اإلزالة النهائيةخطة إدارة تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل األول من 

ة ــال تكاليف دعم الوكادوالر أمريكي زائد 60 000 قدرهاإجمالية كلفة تلتمويل برنامج العمل الثاني ب
  .تقوم حكومة ألمانيا بتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية نيابة عن حكومة فرنساو.  دوالر أمريكي7 800ة ــالبالغ

  خلفيــة
  

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والخمسين من حيث المبدأ على خطة إدارة اإلزالة النهائية   -2
 دوالرا أمريكيا لحكومة 25 090ائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  دوالر أمريكي، ز193 000لسيشيل بمبلغ 

وأقرت اللجنة . 2009فرنسا، وذلك إلزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في البلد تماما بحلول العام 
 15 600 دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 120 000التنفيذية في نفس االجتماع اعتماد مبلغ 

  .دوالر أمريكي، لتنفيذ برنامج العمل األول من الخطة

  تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل األول

  

تمثل النشاط الرئيسي المضطلع به منذ الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية في تدريب التقنيين   -3
لموظفي الجمارك في عقد سُي و؛يةالعاملين في مجال خدمة التبريد على استخدام غازات التبريد الهيدروكربون

وقد تأخر تنفيذ هذا النشاط طويال بسبب بعض . تدريبي لتجديد المعلوماتبرنامج  2008حزيران /يونيه
م من غ ك50ومن المتوقع استرداد . الصعوبات الكبيرة التي اعترضت استيراد غازات التبريد الهيدروكربونية

 جراءها إلإحضارم التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون التي تم  من إعادة تهيئة نظ12-الكلوروفلوروكربون
. نظم أجهزة تكييف الهواء المتنقلةتجارية ولنظم الاعادة تهيئة إلإضافية عمليات ب القياملزم يحتى اآلن، ولها الخدمة 

  .ةستخدام غازات التبريد الهيدروكربونيتدليلي الوخالل برنامج العمل الثاني، سيجري بيان 

وسيتم صرف هذا الرصيد .  دوالرا أمريكيا47 947بلغ الرصيد المتاح ، 2008نيسان / نهاية أبريلفي  -4
  .2008تشرين األول /التمويلي بكامله بحلول أكتوبر

  خطة العمل لبرنامج العمل الثاني

تلتزم حكومة سيشيل بتنفيذ عدد من األنشطة في إطار برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة  800
وتشمل هذه األنشطة إجراء تدريب إضافي لموظفي الجمارك والتقنيين المشتغلين في مجال . النهائية

فية  وشراء مجموعات أدوات للتعرف على المواد المستنفدة لألوزون ومعدات إضاخدمة التبريد،
تكييف الهواء لمراكز التدريب، وشراء عدد قليل من آالت االسترداد وإعادة التدوير لخدمة نظم 

  .المتنقلة، وإعداد برنامج للحوافز في قطاع التبريد التجاري
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  تهاوتوصيمانة األتعليقات 
  اتـلتعليقا

اإلزالة الكاملة للمواد أن تحقق بإدارة اإلزالة النهائية  خطة تلتزم حكومة سيشيل من خالل تنفيذ  -6
 غير أن الحكومة أفادت بأن .2009لعام قبل نهاية ا) وغيرها من المواد المستنفدة لألوزون(الكلوروفلوروكربونية 

، وهي تعتزم المحافظة على هذا المستوى من 2004استهالكها من الكلوروفلوروكربون صفر تقريبا منذ عام 
 طنا من قدرات 2,9ساس الستهالكها من المواد الكلوروفلوروكربونية ويبلغ خط األ. 2008االستهالك في عام 

  .استنفاد األوزون

 من خطة إدارة اإلزالة النهائية في سيشيل ألول مرة إلى اللجنة التنفيذية في شريحة الثانيةم طلب الدِّقُ  - 7
 تجاوز (المتبقيومستوى التمويل واستنادا إلى االنخفاض الشديد في معدل تنفيذ الخطة . اجتماعها الرابع والخمسين

، وافقت حكومة فرنسا على إرجاء تقديم الطلب غلى اجتماع )2007 دوالر أمريكي في نهاية عام 108 000
  .قادم

 استيراد المواد الهيدروكربونية، استفسرت األمانة عما إذا حول دون بأنها تفيَدفي ضوء الصعوبات التي ُأ  -8
بوصفها الجهة المنفذة (وافادت حكومة ألمانيا . مرة من غازات التبريد المذكورةكان قد تم تأمين إمدادات مست

 مكنكما أفادت بأنه سي. لبلدفي هذا ااد عدة اسطوانات من غازات التبريد الهيدروكربونية ربأنه تم استي) للمشروع
  .استيراد غازات التبريد هذه من استراليا في المستقبل

  
  ةتوصيـال
  

مع تكاليف الدعم خطة الشريحة الثانية من البالموافقة الشمولية على دوق الصنأمانة توصي  800
 . ن في الجدول أدناهالمقترنة بها بمستوى التمويل المبّي

  
  مشروعتمويل ال مشروععنوان ال 

 )دوالر أمريكي(
  كلفة الدعمت
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

الشريحة (دة لألوزون للمواد المستنف النهائيةزالة اإلخطة إدارة  )أ(
 )الثانية

 فرنســــا 7 800 60 000

 

--------- 


