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  تشاد:مقترح بمشروع

  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي  

  إلزالةا

/ نمائي برنامج األمم المتحدة اإل  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   •
  برنامج األمم المتحدة للبيئة
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ندف التبغ

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

17,390.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

17,390.

20,500.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 159,000. 159,000.

تكاليف الدعم

20,500. 0.

37,890.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 186,000. 0. 186,000.

تكاليف الدعم

20,500. 17,390.

22,230.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 186,000. 159,000. 345,000.

تكاليف الدعم

12,220. 10,010.

77,000. 171,000.

7,380. 15,660.

82,000. 174,000.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 92,000.

تكاليف الدعم 8,280.

يونيب تكاليف المشروع 94,000.

تكاليف الدعم

5.2 5.2 الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون).0
CFC

5.2

5.2 5.2 حدود استهالك بروتوآول مونتريال.0 CFC 5.2

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

0

Others

Methyl Bromide

0

0

Halons

CTC

0

CFC

0

5.1

الخدمات الصناعة

5.1

Non QPS QPS

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

5.1  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

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

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

 تشاد

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

2
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  وصف المشروع

، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع تشادبالنيابة عن حكومة  -1
كما . تاميةالسابع والخمسين للجنة التنفيذية تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل األول في خطة إدارة اإلزالة الخ

قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة طلبا لتمويل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الختامية بتكلفة إجمالية قدرها 
 لبرنامج األمم المتحدة ة أمريكيت دوالرا10 010ف مساندة للوكالة قدرها يلا دوالر أمريكي زائدا تك77 000

 دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة 7 380كلفة مساندة للوكالة قدرها  دوالر أمريكي زائدا ت82 000للبيئة و
 .اإلنمائي

  خلفيةال

، لإلزالة تشادوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين على خطة إدارة اإلزالة الختامية في  -2
جنة التنفيذية من حيث المبدأ على ووافقت الل. 2009الكاملة الستهالك الكلوروفلوروكربون في البلد بحلول عام 

ووافقت .  دوالرا أمريكيا37 890 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 345 000تمويل إجمالي قدره 
 12 220 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 94 000اللجنة التنفيذية في نفس االجتماع على مبلغ 

 8 280 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 92 000مج األمم المتحدة للبيئة ودوالرا أمريكيا لبرنا
 .دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لتنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة الختامية

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة الختامية

 –  أو يجري في الوقت الراهن–خطة إدارة اإلزالة الختامية، تم   أعقاب موافقة اللجنة التنفيذية علىفي -3
لشحن  وتم شراء محطة .  من موظفي الجمارك47 من فنيي التبريد و115عدد إجمالي قدره تدريب 

مناقشة وسائل توزيع ويقوم اتحاد فنيي التبريد في الوقت الراهن ب( مجموعة أدوات خدمة 40لهديروكربون وا
وطرحت مناقصة لشراء معدات الخدمة، واألدوات، وغازات التبريد البديلة والمتوقع توفرها . مجموعات الخدمة

وعقدت اجتماعات مع مسؤول األوزون وأصحاب المصلحة الرئيسيين . 2009نيسان  /في البلد بحلول شهر أبريل
وتم االستعانة بفريق ). الذي يبدأ بمجرد توزيع المعدات(ن النهائيين لمناقشة وسائل تنفيذ برنامج الحوافز للمستفيدي

 .خطة إدارة اإلزالة الختامية من ثالثة خبراء استشاريين محليين للمساعدة في تنفيذ األنشطة المقترحة في

 186 000 دوالرا أمريكيا من مبلغ 151 852، تم صرف مبلغ 2008كانون األول / حتى شهر ديسمبر -4
 دوالرا أمريكيا بحلول 34 148وسوف يصرف مبلغ إضافي قدره . الموافق عليه للشريحة األولىريكي دوالر أم
 .2009 آذار/ مارس

 خطة عمل للشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الختامية

: خطة إدارة اإلزالة الختامية تلتزم حكومة تشاد بتنفيذ األنشطة التالية بموجب برنامج العمل الثاني في -5
في إنشاء مركز تدليلي تقديم برامج تدريب إضافية لموظفي الجمارك وفنيي خدمة التبريد؛ تقديم المساعدة الفنية 

ي ومرفق تخزين مركزي؛ إدراج الممارسات الجيدة والبدائل في المنهج التعليمي لمعاهد التدريب وتقوية اتحاد فني
 .التبريد؛ أنشطة الرصد والتحقق
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  وصيتهاتعليقات األمانة وت

 التعليقات

 من بروتوكول 7 المبلغ عنه من الحكومة بموجب المادة 2007كان استهالك الكلوروفلوروكربون في  -6
 من االستهالك المسموح به لذلك من قدرات استنفاد األوزون  طن0.1 أطنان أقل بمقدار 5.1مونتريال والبالغ 

 2.5 بـ 2008وقدر استهالك الكلوروفلوروكربون في سنة .  أطنان من قدرات استنفاد األوزون5.2العام وهو 
 .من قدرات استنفاد األوزون أطنان

الفنيين الذين بناء على طلب األمانة لمعلومات إضافية عن برنامج الحوافز، أحيطت األمانة علما بأن  -7
 بتحويل أنظمة التبريد التجارية الصغيرة إلى أنظمة تعتمد على غازات تبريد غير الكلوروفلوروكربون سوف اقامو

يحصلون على أصناف من المعدات الجديدة عوضا عن األنظمة المستبدلة، بشرط تقديم معلومات عن العميل 
، سوف يحصل الكلوروفلوروكربونوفي مقابل تحويل غرف التبريد التي تعتمد على . المستفيد من هذه الخدمة

كحد أقصى من % 9 إلى اأو غاز تبريد غير الكلوروفلوروكربون تصل قيمته /فنيو التبريد على أجزاء معدات و
تكلفة أجزاء المعدات المستبدلة، وكمية معادلة من غاز تبريد بديل للغازالمستبدل، على ان يقدم الفنيون نموذجا 

، يتم التحقق منه بمعرفة الخبير االستشاري الوطني، ومصدقا عليه من خدم النهائيمستكمال موقعا عليه من المست
 50( نظام تبريد على األقل 80والمتوقع إعادة تجهيز . اتحاد فنيي التبريد وموافقا عليه من مسؤول األوزون

 ). نظاما من الحجم الكبير30نظاما من الحجم الصغير و

 قد تم التخطيط لها للربع يب المتعلقة بموظفي الجمارك وفنيي التبريد أن أنشطة التدرت األمانةالحظوإذ  -8
خطة إدارة اإلزالة   من، فقد طلبت تفسيرا للتدريب اإلضافي المقترح في الشريحة الثانية2009األول من سنة 

 موظفي الجمارك أن الطلب الوارد في الشريحة الثانية يتعلق بتدريببوأفاد برنامج األمم المتحدة للبيئة . الختامية
 على تحقيق اإلزالة النهائية  حكومة تشادوفيما يتعلق بمسالة قدرة. ضيوفنيي التبريد الذين لم يتم تدريبهم في الما

 واستدامة هذا المستوى لالستهالك في األنشطة المقترحة في 2009للمواد الكلوروفلوروكربونية بحلول نهاية سنة 
المقترحة في  زالة الختامية، أفاد برنامج األمم المتحدة للبيئة بأن تنفيذ األنشطةالشريحة الختامية لخطة إدارة اإل

، وإغالق )التي ال تعتمد على الكلوروفلوروكربون(خطة إدارة اإلزالة الختامية، باالقتران بوصول معدات التبريد 
 .تريال في االلتزام ببروتوكول مونالمواد الكلوروفلوروكربونية، سوف يسهم الحدود أمام

خطة إدارة  برنامج األمم المتحدة للبيئة أثناء تنفيذ الشريحة النهائية مننظر ين أاقترحت األمانة أيضا  -9
اإلزالة الختامية، في إسداء النصح للحكومة باتخاذ إجراء تمهيدي لتيسير إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 .لبيئة بأن هذا االقتراح سوف يناقش في االجتماع القادم للشبكةبرنامج األمم المتحدة ل وأفاد. في الوقت المحدد

 التوصية

 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي -10

  اإلحاطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة الختامية في تشاد؛  )أ (

 .الشريحة الثانية المرتبط ب2010 – 2009 لسنة  السنويالموافقة على برنامج التنفيذ  )ب (
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 المرتبطة بالشريحة الثانية من خطة 2010 – 2009كما توصي األمانة بالموافقة الشمولية على خطة  -11
 :، مع تكلفة المساندة المرتبطة بمستوى التمويل الموضح في الجدول أدناهتشادإدارة اإلزالة الختامية في 

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

   المساندةتكلفة
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  10 010  77 000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )أ(
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  7 380  82 000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )ب(

 

______
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