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 ليبريا : مقترح مشروع 
 
 
  

  :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(



ندف التبغ

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

13,115.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

13,115.

26,455.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 109,500. 109,500.

تكاليف الدعم

26,455. 0.

39,570.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 235,500. 0. 235,500.

تكاليف الدعم

26,455. 13,115.

27,690.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 235,500. 109,500. 345,000.

تكاليف الدعم

17,095. 10,595.

81,500. 213,000.

2,520. 11,880.

28,000. 132,000.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 104,000.

تكاليف الدعم 9,360.

يونيب تكاليف المشروع 131,500.

تكاليف الدعم

8.4 8.4 الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون).0
CFC

8.4

8.4 8.4 حدود استهالك بروتوآول مونتريال.0 CFC 8.4

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

0.

Others

Methyl Bromide

0.

0.

Halons

CTC

0.

CFC

0.

الخدمات الصناعة

0.

Non QPS QPS

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

1.8  :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

  ليبريا

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  وصف المشروع

يا، إلى  ونيابة عن حكومة ليبر، الوكالة المنفذة الرئيسيةبصفته) يونيب(ألمم المتحدة للبيئة  برنامج اقّدم  .1
  لإلزالةليبريا عمل األول لخطةذ برنامج اليذية ، تقريراً مرحلياً بشأن تنفياالجتماع السابع والخمسين للجنة التنف

 تمويل للشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية بكلفة  يونيب أيضاًطلبو. ائية لمواد كلورو فلورو كربونالنه
 وعلى  دوالر أمريكي ليونيب،10.595 مساندة الوكالة وقدرها  دوالر أمريكي زائد تكاليف81.500إجمالية قدرها 

  .يوئنديبيل دوالر أمريكي 2.520 مساندة الوكالة وقدرها تكاليفأمريكي زائد  دوالر 28.000 مبلغ

  ةخلفيــ

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

 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 345.000 إجمالي قدره تمويل من حيث المبدأ، على ،وافقت
 دوالر أمريكي زائد تكاليف 131.500وخالل االجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذية على .  دوالر أمريكي39.570

 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة 104.000 وعلى مبلغ ،دوالر أمريكي ليونيب 17.095مساندة الوكالة وقدرها 
  .خطة إدارة اإلزالة النهائية دوالر أمريكي ليوئنديبي، من أجل تنفيذ الشريحة األولى من 9.360الوكالة وقدرها 

  خطة إدارة اإلزالة النهائيةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من تقرير ال

 موظف جمارك 200يكون مجموع ية خطة إدارة اإلزالة النهائموافقة اللجنة التنفيذية على  في أعقاب  .3
؛ ويكون قد تم شراء مجموعات أدوات خاصة 2009آذار / تقني تبريد قد تلقّوا التدريب مع نهاية مارس400و

 ن مستشار قد راجع؛ ويكو2009ت التبريد والخدمة وستوّزع على التقنيين خالل الربع األول من عام ابمعّد
ويكون قد تّم شراء المعّدات واألدوات من أجل إعادة تهيئة برنامج المساعدة . تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون

ويكون قد تّم التعاقد . ، وتنفيذ برنامج الحفز للمستعملين النهائيين)المعتمد على تكنولوجيات الهيدرو كربون(التقنية 
  .خطة إدارة اإلزالة النهائية ي تنفيذ األنشطة المقترحة فيمع مستشار محلي ليساعد ف

 دوالر أمريكي قد ُصرف من أصل مبلغ 189.331، كان مبلغ 2008كانون األول /بتاريخ ديسمبر  .4
 دوالر أمريكي إضافي مع 46.169وسُيصرف مبلغ . موافق عليه للشريحة األولىال دوالر أمريكي 235.500

  .2009آذار /حلول مارس

  ة لخطة إدارة اإلزالة النهائيةة العمل للشريحة الثانيخط

:  إدارة اإلزالة النهائيةة في نطاق برنامج العمل الثاني لخطةبتنفيذ األنشطة التالي ليبرياتلتزم حكومة   .5
واد  مالمعتمدة على بشأن تقنيات إعادة التهيئة للمعّدات امج تدريب أخرى لموظفي الجمارك وتقنّيي خدمة التبريدبر

مستنفدة لألوزون، وتأمين معّدات أساسية إضافية للتقنّيين، وإنشاء مرفق للتكنولوجيا والمعلومات؛ أنشطة توعية 
  .رصد وتحقّقللتقنّيين الستعمال تكنولوجيات إعادة التهيئة واالستبدال؛ وأنشطة 
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

عنه حكومة ت من كلورو فلورو كربون الذي أعلنتنفاد األوزون طن من قدرات اس 1.8 كمية  استهالكإن  .6
من قدرات استنفاد طن  8.4 من كمية  طن من قدرات استنفاد األوزون6.6 كان أقل بـ ،2007عام ل ليبريا

ن من قدرات  ط0.5بـ قُّدر  2008عام لاستهالك كلورو فلورو كربون و . لتلك السنة المسموح بهااألوزون
  . وناستنفاد األوز

 تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون كان بصدد اقتراح تنقيحرّداً على سؤال من األمانة، أفاد يونيب أن   .7
تصدير كافة المواد المستنفدة لألوزون، باستثناء مواد هيدرو كلورو فلورو /تضمين حظر كامل على استيراد

 لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون مع فرض ترخيص لالستيراد )كوتا(كربون، وتضمين قيود على الحصص 
 وهي وقد بدأ تنفيذ التنظيمات، كما بدأت حمالت التوعية المتعلقة بالتنظيمات. بمقتضى نظام الترخيص القائم

اسطة  موظفي الجمارك الذين يطبقون التنظيمات بالنسبة للتنظيمات المنقّحة بووقد تّم تجديد معلومات. جارية حالياً
  . التدريب الجاري حتى اآلن

ناقشت األمانة مع يونيب ويوئنديبي المسائل المتعلقة بالتدريب اإلضافي لموظفي الجمارك وتقنّيي التبريد،   .8
المقترح في الشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية، وكذلك مركز الموارد المقترح للتكنولوجيا والمعلومات 

وبالنسبة للتدريب لموظفي الجمارك أبلغ يونيب أن . كمال المشروعإللتبريد في ليبريا بالنسبة الذي سيدعم قطاع ا
ولدى .  بالمواد المستنفدة لألوزون غير القانونيحدود ليبريا قابلة جّداً لالختراق، وأن البلد معّرض بالتالي لالتجار

قّوا تدريباً على كشف المواد المستنفدة  فقط قد تل200 موظف جمارك، وسيكون 500ليبريا حالياَ أكثر من 
وبالتالي ومن أجل . 2009لألوزون والمعّدات المتعلقة بها وعلى المسائل المتعلقة باستنفاد األوزون مع نهاية عام 

 موظف إضافي وإلى تزويدهم 200تنفيذ تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون بطريقة فاعلة، ثمة حاجة إلى تدريب 
وبالنسبة لتدريب التقنّيين، يتطلّب إحالل تكنولوجيا الهايدرو كربون الحديث العهد في البلد . ضروريةبالمعّدات ال

 تقني تبريد إضافي على تقنيات وممارسة إعادة التهيئة مع غاز تبريد الهايدرو كربون ليحّل مكان 200تدريب 
  .وع خاص وفي القطاع الفرعي للتبريد المنزلي بن،المواد المستنفدة لألوزون

 مونروفيا للتدريب يبري ومركزلأفاد يونيب أيضاً أن مع مساعدة وحدة األوزون، سيكون اتحاد التبريد ال  .9
 ومراكز إعادة التهيئة الثالثة التي ُأنشئت من خالل خطة إدارة اإلزالة النهائية، بمثابة مركز موارد المهني

ين على تحسين معرفتهم وقدراتهم بعد إقفال المشروع، وكذلك للتكنولوجيا والمعلومات لمساعدة التقنّيين المحلّي
  .لتسهيل تعميم المعلومات عن التغّيرات التكنولوجية في قطاع التبريد

رّداً على أسئلة عّما إذا ستكون حكومة ليبريا قادرة على تحقيق اإلزالة الكاملة لمواد كلورو فلورو كربون   .10
ة ذاك المستوى االستهالكي بواسطة األنشطة المقترحة في الشريحة النهائية ، وتأمين استدام2009مع نهاية عام 

ة إدارة اإلزالة النهائية ضرورية طلخطة إدارة اإلزالة النهائية، أبلغ يونيب ويوئنديبي أن الشريحة األخيرة من خ
 المشتركة بين وحكومة ليبريا، من خالل اللجنة. من أجل إنجاز إزالة مواد كلورو فلورو كربون في البلد

 مسبقاً إزالة وطنية لمواد كلورو فلورو كربون ألول لمواد المستنفدة لألوزون، قد أعّدتالوزارات إلدارة ورقابة ا
 الحكومة بأن تتخذ الخطوات ووافق يونيب ويوئنديبي على التفكير بأن ُيشيرا على. 2010كانون الثاني /يناير

طة  فلورو كربون في الوقت المناسب خالل تنفيذ الشريحة األخيرة من خ إزالة مواد هيدرو كلوروالالزمة لتسهيل
  .ةإدارة اإلزالة النهائي
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  التوصيــة

  :توصي األمانة  .11

 إدارة اإلزالة خطةتنفيذ الشريحة األولى ل بالتقرير المرحلي بشأن ذية علماًبأن تأخذ اللجنة التنفي  ) أ(
  ؛ وياالنهائية في ليبر

 .ة، المرتبط بالشريجة الثاني2010-2009 لفترة رنامجبال  تنفيذذية علىوافق اللجنة التنفيبأن ت  ) ب(

  المرتبطة بالشريحة الثانية2010-2009 بموافقة شمولية على خطة ، فضالً عن ذلك،األمانةتوصي و  .12
  : بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناهيف مساندة ملحقة مع تكال،يا اإلزالة النهائية لليبرخطة 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  10.595 81.500

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

  يوئنديبي  2.520 28.000

  

______  
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