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  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي

  إزالة تدريجية

  )/يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   مواد كلورو فلورو كربونخطة إدارة اإلزالة النهائية ل •
  )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة            )الشريحة الثانية(
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ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

Gambia                                            

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 0.6  :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

0.6 0.6 CFC

0 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 3.6 3.6 3.6 0.

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

3.6 3.6 3.6 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 99,500.

تكاليف الدعم 8,955.

يونيب تكاليف المشروع 93,000.

تكاليف الدعم

30,500. 130,000.

2,745. 11,700.

72,000. 165,000.

12,090. 9,360. 21,450.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 192,500. 102,500. 295,000.

تكاليف الدعم 21,045. 12,105. 33,150.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 192,500. 0. 192,500.

تكاليف الدعم 21,045. 0. 21,045.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 102,500. 102,500.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

12,105.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

12,105.
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  وصف المشروع

 ونيابة عن حكومة غامبيا، إلى ،بصفة الوكالة المنفذة الرئيسية) يونيب( برنامج األمم المتحدة للبيئة قّدم  .1
امج العمل األول لخطة اإلزالة الغامبية ذ برنيذية ، تقريراً مرحلياً بشأن تنفياالجتماع السابع والخمسين للجنة التنف
وقّدم يونيب أيضاً طلب تمويل للشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية . النهائية لمواد كلورو فلورو كربون

 دوالر أمريكي ليونيب، 9.360 دوالر أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة وقدرها 72.000بكلفة إجمالية قدرها 
 دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2.745 أمريكي زائد كلفة مساندة الوكالة وقدرها  دوالر30.500و
  .)يوئنديبي(

  خلفيـــة

من الثالث والخمسين يا في اجتماعها  خطة إدارة اإلزالة النهائية لغامبكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على  .2
 قد  اللجنة التنفيذيةوكانت. 2009كربون في ذاك البلد مع حلول عام فلورو كلورو ستهالك أجل اإلزالة الكاملة ال

 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 295.000 إجمالي قدره تمويلوافقت من حيث المبدأ، على 
اليف  دوالر أمريكي زائد تك93.000وخالل االجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذية على .  دوالر أمريكي33.150

 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة 99.500 وعلى مبلغ ، دوالر أمريكي ليونيب12.090مساندة الوكالة وقدرها 
  .خطة إدارة اإلزالة النهائية دوالر أمريكي ليوئنديبي، من أجل تنفيذ الشريحة األولى من 8.955الوكالة وقدرها 

  دارة اإلزالة النهائيةخطة إالمرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من قرير تال

ية راجع خبير قانوني تنظيمات المواد خطة إدارة اإلزالة النهائموافقة اللجنة التنفيذية على في أعقاب   .3
 من 150تّم تدعيم جمعّية تقنّيي التبريد؛ تّم تدريب والمستنفدة لألوزون ورفعها إلى وزارة العدل للموافقة عليها؛ 

 من تقنّيي الجمارك بشأن 150وتم تدريب مجموع .  عليهم؛ وتّم تنقيح الوحدة التدريبيةتقنّيي التبريد وتّم التصديق
وقد تّم شراء مجموعات . والمعّدات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزونرصد ورقابة المواد المستنفدة لألوزون 

الهواء المتحّركة؛ وثّمة أربعة  صالحة للقطاعات الفرعية المنزلية والتجارية ومكّيفات ،أدوات خاصة للخدمة
مستعملين نهائيين يعملون حالياُ على تحويل معّدات التبريد التي لديهم المعتمدة على كلورو فلورو كربون إلى 

خطة إدارة وقد تّم التعاقد مع مستشار محلّي ليساعد في تنفيذ األنشطة المقترحة في نطاق . غازات تبريد بديلة
  .اإلزالة النهائية

 دوالر أمريكي قد ُصرف من أصل مبلغ 176.230، كان مبلغ 2008كانون األول /تاريخ ديسمبرب  .4
 دوالر أمريكي إضافي مع 16.270وسُيصرف مبلغ . موافق عليه للشريحة األولىال دوالر أمريكي 192.500

  .2009آذار /حلول مارس

  ة لخطة إدارة اإلزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الثاني

:  إدارة اإلزالة النهائيةة في نطاق برنامج العمل الثاني لخطةبتنفيذ األنشطة التالي حكومة غامبيا تلتزم  .5
امج تدريب أخرى لموظفي الجمارك وتقنّيي خدمة التبريد، تأمين أدوات خدمة إضافية ومعّدات أساسية للتقنّيين بر

  . وأنشطة رصد وتحقّقوإعادة تهيئة معّدات التبريد المعتمدة على كلورو فلورو كربون،
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 من كلورو فلورو كربون التي أبلغت عنها طن من قدرات استنفاد األوزون المستهلكة 0,6إن كمية   .6
 طن من قدرات استنفاد 3,0بروتوكول مونتريال، كانت أقل بـ من  7 المادة بمقتضى 2007عام ل حكومة غامبيا

عام لاستهالك كلورو فلورو كربون و . لتلك السنة المسموح بها من قدرات استنفاد األوزون3,6 من كمية األوزون
وحدة األوزون ساعدت في إنشاء سبع  أن يونيبوأفاد . ن من قدرات استنفاد األوزون ط0,6بـ قُّدر  2008

ومن المسؤوليات . وائر العدل الرسميةجميعات إقليمية لتقنّيي التبريد في مختلف مناطق البلد، وهي مسّجلة في د
الرئيسية  التي تقع على عاتق كل جمعية التأكّد من عدم االتجار بمواد كلورو فلورو كربون وعدم استهالكها في 

. كلورو فلورو كربونمن مواد وتقوم بعض المناطق حالياً بالتبليغ عن عدم استهالك أية كمية . كّل من المناطق
المواّد المستنفدة لألوزون، أفاد يونيب أن وحدة األوزون اقترح التغييرات التالية على وبالنسبة لتنظيمات 

حظر كامل على كافّة المواد المستنفدة لألوزون، من دون أية إعفاءات، باستثناء مواد هيدرو كلورو : التنظيمات
تصديق /صة استيرادفلورو كربون؛ ورقابات على مواد هيدرو كلورو فلورو كربون التي سوف تتطلّب رخ

  .بمقتضى نظام التراخيص القائم

نزوالً عند طلب لمزيد من تفسير يتعلّق بأنشطة التدريب اإلضافية لموظفي الجمارك وتقنّيي التبريد   .7
ي الجمارك المتكررة ية، أبلغ يونيب بأن إعادة انتشار موظفخطة إدارة اإلزالة النهائالمقترجة في الشريحة الثانية ل

يعملون  بدؤوا ي ألن أناساً في مقتبل العمروالتدريب اإلضافي لتقنّيي التبريد ضرور. يب متواصللى تدرتحتاج إ
. وفي المناطق الريفّية يجري فتح  ورش عمل جديدة لخدمة التبريد مع توّسع شبكة الكهربة. في صناعة التبريد

 2009لمواد كلورو فلورو كربون مع نهاية عام وعّما إذا ستكون حكومة غامبيا قادرة على تحقيق اإلزالة الكاملة 
طة إدارة اإلزالة وعلى استدامة مستوى االستهالك هذا من خالل األنشظة المقترحة في الشريحة النهائية لخ

ن بيانات االستهالك البدئية لمواد كلورو فلورو كربون التي ُجمعت من معظم النهائية، أبلغ يونيب ويوئنديبي أ
ومن خالل شريحة التمويل األخيرة، . ير إلى عدم وجود أي استهالك لمواد كلورو فلورو كربونمناطق البلد، تش

لمعّدات الباقية المعتمدة  وإعادة تهيئة كاملة أو استبدال لتقترح الحكومة تكثيف التوعية وتطبيق التنظيمات المنقّحة
  .على كلورو فلورو كربون

إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو داد خطة إدارة  من أجل إعبعدما أخذت األمانة علماً بأن التمويل  .8
كربونية حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين، اقترحت بأن ينظر يوئنديبي 

 باتخاذ األجراءات  الحكومةَانصحدارة اإلزالة النهائية في أن يويونيب، خالل تنفيذ الشريحة النهائية من خطة إ
ورّد يونيب بأن وثيقة خطة إدارة . التمهيدية لتسهيل إزالة مواّد هيدرو كلورو فلورو كربون في الوقت المناسب

على مستوى  توقيع الحكومة وأنها نوقشتإزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية قد ُأرسلت للحصول على 
 يوئنديبي كافة اإليضاحات ، والحكومة وقد أعطى. وزاري من أجل إجراء المراجعات المؤسسية الضرورية

  .درو كلورو فلورو كربونيتعاقد مع خبراء إلجراء دراسة استقصائية متعلقة بهدة على المستع

  التوصيــة

  :توصي األمانة  .9

  ؛ و إدارة اإلزالة النهائية في غامبياخطةذية علماً بتنفيذ الشريحة األولى لبأن تأخذ اللجنة التنفي  ) أ(

، المرتبط بالشريجة 2010-2009 لفترة التنفيذ السنويبرنامج نة التنفيذية على وافق اللجبأن ت  ) ب(
 .ةالثاني
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  المرتبطة بالشريحة الثانية2010-2009 بموافقة شمولية على خطة ، فضالً عن ذلك،األمانةتوصي و  .10
  :لجدول التالييف مساندة ملحقة على النحو المبّين في ا مع تكال،يا اإلزالة النهائية لغامبخطة إدارةل

ع تمويل المشرو  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

 لمواد خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
الشريحة ( فلورو كربون كلورو
  )ةالثاني

  نيبيو  9.360 72.000

 لمواد خطة إدارة اإلزالة النهائية  )ب(
ريحة الش( فلورو كربون كلورو
  )ةالثاني

  يوئنديبي  2.745 30.500

  

______  
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