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

  اإلزالة
 
 اليوئنديبي واليونيب )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
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ندف التبغ مذيبات المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

TCA 

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

9.770,

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

9.770,

13.880,

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 85.000, 85.000,

تكاليف الدعم

13.880, 0,

23.650,

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر 
أمريكي)

تكاليف المشروع 120.000, 0, 120.000,

تكاليف الدعم

13.880, 9.770,

16.900,

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 120.000, 85.000, 205.000,

تكاليف الدعم

10.010, 6.890,

53.000, 130.000,

2.880, 6.750,

32.000, 75.000,

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 43.000,

تكاليف الدعم 3.870,

يونيب تكاليف المشروع 77.000,

تكاليف الدعم

0,4 0,4 الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات ,0
المستنفدة لألوزون) كلوروفلوروكربون

0,4

0,4 0,4 حدود استهالك بروتوآول مونتريال,0 كلوروفلوروكربون 0,4

- معطيات المشروع: رابعا 2007 2008 2009 2010 المجموع

0

0

0

0

0,30.3

رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0.3  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات

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

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروكربون

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جزر القمر
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال
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  وصف المشروع
 
بالنيابة عن حكومة جزر القمر، تقدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية لالجتماع السادس والخمسين  .1

كما تقدم  . النهائية لجزر القمرللجنة التنفيذية بتقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل األول لخطة إدارة اإلزالة
 دوالر أمريكي 53 000اليونيب أيًضا بطلب تمويل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية بإجمالي تكلفة 

 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 32 000 دوالر أمريكي لليونيب و6 890زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 .الر أمريكي لليوئنديبي دو2 880البالغة 

  خلفية
 
وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين على خطة إدارة اإلزالة النهائية لجزر القمر، وذلك  .2

كما وافقت اللجنة التنفيذية . 2009بغرض اإلزالة الكاملة الستهالك الكلوروفلوروركربون الخاص بالبلد قبل عام 
 23 650 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 205 000 تمويل بقمية من حيث المبدأ على إجمالي

 كتكاليف 13 880 دوالر أمريكي زائد 120 000وفي نفس االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على  .دوالر أمريكي
  .لدعم الوكالة لتنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية 

  تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية تقرير مرحلي عن 
 
بعد الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية من قبل اللجنة التنفيذية، تم تدريب فنيي التبريد، وتم توزيع  .3

أدوات الخدمة األساسية، وتم تطوير نماذج التدريب على غازات التبريد الهيدروكربونية واالسترداد وإعادة 
دوير، وخضع موظفي الجمارك للتدريب، وتم اختيار موردي المكونات التي ستسمح بالتجميع المحلي لوحدات الت

 وسوف يتم 2008تشرين األول /االسترداد، حيث من المتوقع أن تصل المعدات إلى جزر القمر بنهاية أكتوبر
ية، واستمرت وحدة األوزون في رصد توزيعها على الفور، وقد حصلتا جمعيتي فنيي التبريد على األجهزة المكتب

  .أنشطة خطة إدارة اإلزالة النهائية

 دوالر أمريكي الذي تمت الموافقة 120 000، تم صرف أو التعهد بكل المبلغ 2008أيلول /وحتى سبتمبر .4
  .عليه للشريحة األولى

  خطة العمل الخاصة بالشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية
 
 . جزر القمر بتنفيذ األنشطة التالية بموجب برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة النهائيةتتعهد حكومة .5

برامج التدريب اإلضافية لموظفي الجمارك، وتدريب أعداًدا إضافية من فنيي خدمة التبريد على الممارسات 
روكربون، والمساعدة التقنية لتعزيز وفرة غازات التبريد البديلة وإزالة السليمة في التبريد وإعادة تهيئة الهيد

مركبات الكربون الكلورية الفلورية في قطاع المستخدم النهائي من خالل التجميع المحلي ألجهزة االسترداد، 
تبريد البديلة في وتوفير قطع الغيار إلعادة تهيئة أنظمة التبريد التجاري والصناعي، واإلدخال المستمر لغازات ال

 . السوق المحلي، وأنشطة الرصد والتحقق
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  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقـات
 
 من 7 بموجب المادة 2007بلغ استهالك الكلوروفلوروكربون المبلغ عنه من قبل حكومة جزر القمر لعام  .6

أطنان من قدرات استنفاد  0.1، أي أنه أقل بالفعل بمقدار أطنان من قدرات استنفاد األوزون 0.3البروتوكول 
 لهذه أطنان من قدرات استنفاد األوزون 0.4 من مستوى الحد األقصى المسموح به من االستهالك البالغ األوزون
  .السنة

كان قد تم تقديم الطلب الخاص بالشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية لجزر القمر إلى الجنة  .7
ومع اإلشارة إلى أنه في هذا الوقت كانت هناك العديد من  .اعها الخامس والخمسينالتنفيذية ألول مرة في اجتم

المشاريع الفرعية الموافق عليها بموجب مشروع خطة إدارة غازات التبريد التي ال تزال قيد التنفيذ، خاصة فيما 
الحين أستكملت العديد من ومنذ ذلك  .يتعلق ببرنامج المساعدة التقنية، وافقت حكومة جزر القمر على سحب الطلب

األنشطة الموافق عليها بموجب الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية، بما في ذلك التدريب على استخدام 
كما أنه من المتوقع استكمال التدريب على التجميع المحلي آلالت االسترداد وتوزيعها بنهاية  .أنظمة االسترداد

 .2008تشرين األول /أكتوبر

 آلالت االسترداد بناء في الموقعوأيًضا فإن األمانة قد سألت عن النجاح أو بطريقة أخرى عن التجميع  .8
مثل الحجم الكبير نسبًيا لآللة، وتكلفتها (على فشل نشاط مشابه ُمبلغ عنه في خطة أخرى إلدارة اإلزالة النهائية 

وقد أشار اليوئنديبي إلى أن وحدة األوزون  ).المتدنيالمماثلة لتلك الخاصة بوحدة االسترداد في السوق، وأداءها 
ترى أن هذا المنهج سوف يوفر لجزر القمر المعدات التي تحتاجها وسوف يسمح للشركاء بالتعرف على هذه 

علًما بأن وحدة االسترداد المقترح تجميعها سوف تكون سهلة النقل ولن تكون غالية الثمن مثل الوحدات  .المعدات
 .ارًيا وسيتفوق أداءها على أداء الوحدات التجاريةالمتاحة تج

  التوصيـات
 
توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية لجزر القمر  .9

 :مع تكاليف الدعم المصاحبة بمستويات التمويل المبّينة في الجدول التالي

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 6,890 53,000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
 اليوئنديبي 2,880 32,000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
 

- - - 
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