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 ـقرمدغش: مقترح بمشروع

  

:تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مشروع المقترح التالي   
 

  إزالة  
 

  يونيب ويونيدو                          )                الثانيةالشريحة (خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
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ندف التبغ

موافقة شمولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

مدغشقر
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

UNEP, UNIDO ODS phase out plan

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 2.1  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

2.1 2.1 CFC

0 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide

0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 7.2 7.2 7.2 0.

CTC 0.1 0.1 0.1 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 2.3 2.3 2.3 0.

CTC 0. 0. 0. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP                تكاليف المشروع
133,000. 87,000. 220,000.

تكاليف الدعم 17,290. 11,310. 28,600.

UNIDO              تكاليف المشروع
78,000. 47,000. 125,000.

تكاليف الدعم 7,020. 4,230. 11,250.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 211,000. 134,000. 345,000.

تكاليف الدعم 24,310. 15,540. 39,850.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 211,000. 0. 211,000.

تكاليف الدعم 24,310. 0. 24,310.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 134,000. 134,000.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

15,540.

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

15,540.
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  وصف المشروع

، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، )يونيب (قدم برنامج األمم المتحدة للبيئةنيابة عن حكومة مدغشقر، بال 1
تقريرا عن تنفيذ برنامج العمل األول من خطة إدارة اإلزالة   والخمسينسادساللجنة التنفيذية في اجتماعها الإلى 

 وقدم اليونيب أيضا طلبا لتمويل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية بتكلفة إجمالية .مدغشقرفي  النهائية
 دوالر 11 310رها  دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وقد87 000( دوالر أمريكي 134 000قدرها 

 دوالرا أمريكيا للوكالة المتعاونة، 4 230 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم قدرها 47 000، وأمريكي لليونيب
 ).اليونيدو

  خلفية

مدغشقر، وذلك ي والخمسين على خطة إدارة اإلزالة النهائية لثانوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها ال 2
ث وأقرت اللجنة التنفيذية من حي. 2010إلزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في البلد تماما بحلول العام 

 ا دوالر39 850 دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 345 000 قدره  للخطةالمبدأ تمويال إجماليا
 دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم 211 000وفي نفس االجتماع، أقرت اللجنة التنفيذية اعتماد مبلغ . اأمريكي

 .ولى من الخطة لتنفيذ الشريحة األا أمريكيا دوالر24 310الوكالة بمبلغ 

  خطة إدارة اإلزالة النهائيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من 

 لتنظيم واردات 2007صدر مرسوم في عام بعد إقرار اللجنة التنفيذية لخطة إدارة اإلزالة النهائية،  3
.  التي تستخدمهابريدواستعمال واالتجار في غازات التبريد الكلوروفلوروكربونية والهالونات، فضال عن معدات الت
وما زالت الحملة . ونظمت للجهات المعنية الرئيسية ورشة وطنية فيما يتعلق باستحداث تشريع جديد في هذا الصدد

 .الوطنية للتوعية بشأن التشريع الجديد مستمرة

تم و. جرى تنظيم أربع ورش تدريبية في ثالث مناطق جغرافية للتقنيين العاملين في مجال خدمة التبريد 4
وأعدت أربع ورش تدريبية لموظفي الجمارك في الفترة بين .  تقنيا160 مدربا و20تدريب واعتماد ما مجموعه 

 شخص من مسؤولي 100ونتيجة لذلك، سيجري تدريب . 2008تشرين األول /آب وأكتوبر/شهري أغسطس
جهزة المحتوية على هذه المواد، الجمارك والمستوردين على رصد ومراقبة استيراد المواد المستنفدة لألوزون واأل

 .مع التركيز على المواد الكلوروفلوروكربونية

تم شراء مجموعات لخدمة التبريد واسطوانات فيها عدة غازات تبريد بديلة ووزعت على ورش الخدمة  5
بريد ويتمثل الهدف من هذا البرنامج في توفير غازات الت. عن طريق رابطة التقنيين في مجال التبريد بمدغشقر

البديلة في السوق الملغاشية، والتشجيع على إعادة تهيئة األجهزة التي تعتمد على المواد الكلوروفلوروكربونية 
 .لتعمل بغازات تبريد جديدة

وخالل تنفيذ هذا العنصر، .  آلة استرداد محليا ووزعت على ورش منتقاة40تم شراء أجزاء لتجميع  6
وبالتالي أدِخل . ترداد في مدغشقر ليس بالكفاءة المتوقعة ألسباب متنوعةاتضح أن التجميع المعتزم لوحدة االس

تعديل على مواصفات أجهزة الخدمة واسترداد غازات التبريد المزمع تسليمها بموجب الشريحة الثانية، وذلك 
 .فضل احتياجات التقنيين العاملين في مجال خدمة التبريد في مدغشقرألتالئم بشكل 

 72 649 دوالرا أمريكيا وااللتزام بمبلغ 138 511كان قد تم صرف مبلغ ، 2008ل يلوأ/رمبوفي سبت 7
 . دوالر أمريكي موافق عليها للشريحة األولى211 000دوالرا أمريكيا من أصل 
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  2009-2008برنامج التنفيذ السنوي 

مج تدريب إضافية برا: يعتزم قيام اليونيب واليونيدو بتنفيذ األنشطة التالية في إطار الشريحة الثانية 8
 الممارسات الجيدة في علىالتقنيين في مجال خدمة التبريد تدريب لمسؤولي الجمارك؛ االستمرار في برنامج 

شراء وتسليم آالت استرداد غازات التبريد ؛ و واعتماد هؤالء التقنيينلمواد الهيدروكربونيةلتهيئة الالتبريد وإعادة 
 . العامة؛ رصد خطة إدارة اإلزالة النهائية والتحقق منها وإدارتهاوأدوات ومعدات الخدمة؛ حملة للتوعية

  

  ـهاتعليقات األمانة وتوصيت

  التعليقات

. 2007 بيانات عن استهالكها للمواد المستنفدة لألوزون في عام 7قدمت حكومة مدغشقر بموجب المادة  9
لعام ستهالك المواد الكلوروفلوروكربونية وكان ا. وتلقت األمانة أيضا تقرير الحكومة عن تنفيذ برنامجها القطري

 طنا من 0,18 طنا من قدرات استنفاد األوزون يقل بمقدار 2,12 الذي أبلغت به حكومة مدغشقر وقدره 2007
 طنا من قدرات استنفاد األوزون لتلك 2,3قدرات استنفاد األوزون عن مستوى االستهالك المسموح به وقدره 

 .السنة

كانت اليونيدو قد طبقت في هذا المشروع نهجا يتم بمقتضاه استيراد أجزاء آالت االسترداد وتجميعها  10
وتبين أن اآلالت كبيرة الحجم نسبيا، مما يحد من القدرة على نقلها، كما . الحقا باالستعانة باأليدي العاملة المحلية

وأشارت األمانة . اد السابقة التجميع، وكان األداء ضعيفاأن التكلفة اإلجمالية للوحدة كانت مماثلة لوحدات االسترد
 وتوزيع الخبرة المكتسبة على البلدان األخرى التي اختارت األخذ بنهج وضععلى اليونيدو واليونيب بتحليل ال

 .مماثل في خططها إلدارة اإلزالة النهائية

يمثل حوالي اإلزالة النهائيــة، من عناصــر خطة إدارة برنامج االسترداد وإعادة التدوير عنصر هام  11
وكان يعتزم إقامة صلة وثيقة بين .  الخطة في المائة من إجمالي تمويل33ر أمريكي أو ما نسبته ال دو113 000

أنشطة الخطة الجارية ومشروعي االسترداد وإعادة التدوير الموافق عليهام بموجب خطة إدارة غازات التدريب 
إقامة شبكة : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد"وقد اعتُِمد المشروع . أنشطة ثنائيةلمدغشقر التي تنفذها فرنسا ك
 في االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية 1999تشرين الثاني /في نوفمبر" وطنية لالسترداد وإعادة التدوير

غازات التبريد السترداد  وحدة 40داد وإعادة التدوير تضم شبكة لالسترقامة  دوالر أمريكي إل82 700بقيمة 
 طنا من المواد 1,2سترداد وإعادة استخدام ال يؤدي التجارية والصناعية، ويتوقع أن بريدألجهزة الت

أما .  دوالرات أمريكية70 805وقد أبِلغ بإتمام المشروع مع صرف مبلغ . الكلوروفلوروكربونية في كل عام
 40 500 بمبلغ 2005تشرين الثاني /موافقة عليه في نوفمبرتمت الفمشروع االسترداد وإعادة التدوير الثاني 

داد وإعادة التدوير، وما رالستدوالر أمريكي إلعادة تنشيط برنامج االسترداد وإعادة التدوير وإنشاء موقع جديد ل
ي والتمست األمانة المشورة من اليونيب عن أثر األنشطة المنفذة وكيفية إدماج مشروع. زال العمل فيه مستمرا

في  الشبكة العامة لالسترداد وإعادة التدوير ضمناالسترداد وإعادة التدوير التابعين لخطة إدارة غازات التبريد 
.  خطة إدارة اإلزالة النهائية، وكيفية تنسيق العمل بموجب هذا المشروع مع أنشطة اليونيب واليونيدو الجاريةإطار
يبدو بين أنشطة فرنسا الثنائية لالسترداد وإعادة التبريد وبين ما على لى عدم وجود تنسيق إ رد اليونيب شيروي

 .في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائيةلهذا الغرض األنشطة الجاري تنفيذها 

 نظام مطبق للرصد لإلبالغ عن المواد عدم وجود 2007لعام البرنامج القطري أظهر تحليل تقرير  12
وال توجد معلومات سواء عن عدد آالت االسترداد وإعادة . ويرهاالكلوروفلوروكربونية المستعادة والمعاد تد
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" سلبي"والتقييم النوعي . التدوير العاملة أو عن كمية غازات التبريد المسترّدة والمعاد تدويرها والمعاد استخدامها
 االسترداد نامجبرويبدو من البرنامج القطري أن رصد . لنظام استرداد وإعادة تدوير المواد الكلوروفلوروكربونية

 وهذا في الوقت ذاته شرط مسبق لشراء معدات االسترداد ، على أحسن الفروضإعادة التدوير القائم كان محدوداو
وطلبت األمانة إيضاحات بشأن هذه المسألة .  من االتفاق8وإعادة التدوير وفقا للمنصوص عليه في الفقرة 

وضح اليونيب أن البلد ينشئ وحدة للرصد ستبدأ العمل أو. مقترحات لتحسين مهام الرصد للمؤسسات المعنيةو
ولكن نطاق الرصد سيقتصر على األنشطة الجاري تنفيذها في إطار خطة . 2008تشرين الثاني /بحلول نوفمبر

في إطار خطة معها إدارة اإلزالة النهائية دون تغطية نظام االسترداد وإعادة التدوير الجاري حاليا إقامته بالتوازي 
 .ارة غازات التبريدإد

  ةالتوصيـ

توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية وتكاليف  13
طلبت اللجنة التنفيذية إلى : "الدعم المقترنة بها بمستويات التمويل المبّينة في الجدول أدناه، مع إضافة الشرط التالي

إلدماج نظام االسترداد الالزمة أن تتخذ بالتعاون مع حكومة فرنسا التدابير ب واليونيدو حكومة مدغشقر واليوني
ك مع خطة إدارة تر في إطار األنشطة الثنائية مع فرنسا ضمن مخطط مشإعدادهوإعادة التدوير المنشأ والجاري 

يرا عن هذا الرصد رأن تقدم تق، وشتركنطاق الرصد بموجب الخطة البرنامج الميشمل  كياإلزالة النهائية، وذلك ل
 ."الشريحة التاليةالذي يقدم بشأن طلب الونتائجه كجزء من 

  مشروعتمويل ال مشروععنوان ال 
 )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعمت
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 نيبيو 11 310 87 000 )الثانيةالشريحة  (النهائيةزالة اإلخطة إدارة  )أ(
  يونيدو  4 230  47 000  )الثانيةالشريحة  (النهائيةزالة إلاخطة إدارة   )ب(

  

-.-.-.-.  
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