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ندف التبغ

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

6,800. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

6,800. 

11,300. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 60,000. 60,000. 

تكاليف الدعم

11,300. 0. 

18,100. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 110,000. 0. 110,000. 

تكاليف الدعم

11,300. 6,800. 

9,100. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 110,000. 60,000. 170,000. 

تكاليف الدعم

4,550. 4,550. 

35,000. 70,000. 

2,250. 9,000. 

25,000. 100,000. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي
تكاليف المشروع 75,000. 

تكاليف الدعم 6,750. 

يونيب
تكاليف المشروع 35,000. 

تكاليف الدعم

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) .0 .4 4.1
CFC

4.1 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال .0 4.1 4.1 CFC 4.1 

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

0  :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 0.1: CTC

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

نيبال

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

2
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  وصف المشروع

النيابة عن حكومة نيبال، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع ب -1
السابع والخمسين للجنة التنفيذية تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل األول في خطة إدارة اإلزالة الختامية 

من خطة برنامج العمل الثاني مج األمم المتحدة للبيئة طلبا لتمويل كما قدم برنا. الكلوروفلوروكربونيةإلزالة المواد 
 4 550 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 35 000إدارة اإلزالة الختامية بتكلفة إجمالية قدرها 
 2 250ة قدرها  دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكال25 000دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و
 .دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  خلفيةال

 دوالر أمريكي زائدا تكلفة 170 000 مبلغوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين على  -2
مج األمم  دوالر أمريكي لبرنا9 000 و دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة9 100مساندة للوكالة قدرها 

ووافقت اللجنة . 2009 لإلزالة الكاملة الستهالك الكلوروفلوروكربون في البلد بحلول عام المتحدة اإلنمائي
 دوالرا 4 550 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 35 000مبلغ على في نفس االجتماع التنفيذية 
 دوالرا 6 750الر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها  دو75 000 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وأمريكيا

 .أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ برنامج العمل األول

 . في االجتماع الخامس والخمسين طلبا لصرف الشريحة الثانية لنيبالقدم برنامج األمم المتحدة للبيئة -3
 إلى أن يتحقق تقدم ملموس  تأجيل الموافقة على الشريحة المطلوبة55/38وقررت اللجنة التنفيذية بموجب المقرر 

 .في تنفيذ األنشطة الواردة في خطة إدارة اإلزالة الختامية

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة الختامية

) 2008حتى نهاية سنة  (ختامية المنفذة منذ الموافقة على خطة إدارة اإلزالة الشملت األنشطة الرئيسية -4
تشرين / أيلول، وأكتوبر/ كانون الثاني، وسبتمبر/  في مجال التبريد في شهر ينايرإكمال ثالث حلقات عمل تدريبية

 لفنيي التبريد على إعادة  فنيا بما في ذلك دورة تدريبية لتدريب المدربين97 كانت نتيجتها تدريب 2008األول 
ا أكملت الحكومة، بمساعدة برنامج األمم المتحدة للبيئة حلقة عمل عن االستراتيجية كم. تجهيز الهيدروكربون

وشمل المشروع أيضا حلقة عمل للجمارك .  أثناء نفس الفترة ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننةاالنتقالية
عض األنشطة ، باإلضافة إلى ب، وبدئ في إجراء حوارات ومناقشات مع أصحاب المصلحة المختلفينالخضراء

 .الرامية إلى نشر الوعي

 والدعم بالمعدات باإلضافة إلى المساعدة الفنية لبرنامج المساعدة الفنيةعنصر تضمن التقرير تحديثا لحالة  -5
النتهاء  ولم تتوفر أي إشارة واضحة إلى ا. التي ينفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمستفيدين النهائيينالحوافز

وفيما يتعلق . وكانت العملية الوحيدة التي تمت هي طرح الدعوة للتقدم بعطاءات شراء والتوزيع،من عمليتي ال
 البدء الفعلي  كما أنه ال يشير إلى البرنامج،ببرنامج الحوافز، ال يشير التقرير إال إلى البدء في تصميم عملية إدارة

نيبال وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قد رسمية بين غير أن التقرير يذكر فعال أن وثيقة المشروع ال. في البرنامج
 .وقعت مما يشير إلى حدوث بعض التقدم في تنفيذ األنشطة المدرجة في هذين العنصرين في البلد

 دوالر أمريكي سوف يتم ترحيلها إلى 77 000، تبقى من ميزانية المشروع مبلغ 2008في نهاية سنة  -6
 . من الشريحة األولى لتنفيذ األنشطة المتبقية2009سنة 
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 خطة عمل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الختامية

. تلتزم حكومة نيبال بتنفيذ عدد من األنشطة بموجب برنامج العمل الثاني في خطة إدارة اإلزالة الختامية -7
نفيذ الكامل إلعادة المجموعة األخيرة من التدريب لفنيي التبريد وموظفي الجمارك، التوتشمل هذه األنشطة تنفيذ 

 .التجهيز للمستخدم النهائي وبرنامج المعدات باإلضافة إلى نشر الوعي العام والمعلومات بين أصحاب المصلحة
 .وتشمل خطة إدارة اإلزالة الختامية أيضا رصد وإدارة هذه األنشطة

 
  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

 نظرا إلى وجود مخزون احتياطي في الوقت الراهن جديدةال تستورد نيبال مواد كلوروفلوروكربونية  -8
، أفرجت نيبال عن 2008وفي سنة .  الواردات في سنة واحدة في البلد نتيجة زيادة)واردات تم االستيالء عليها(

 . التي تم االستيالء عليها وفقا لالتفاق أطنان من قدرات استنفاد األوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية4.0

 االجتماع الخامس والخمسين كان من المجاالت الرئيسية التي لوحظ بطء التقدم فيها عنصر المساعدة في -9
إعداد وثيقة  االنتهاء من ، لم يكن قد تموكما ورد في التقرير. الفنية الذي لم يكن قد بدأ بعد في ذلك الوقت

 . ولذلك لم ينفذ أي نشاط يتعلق بهذا العنصر،المشروع بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة

وهو . بالتوقيع على وثيقة المشروعفقط فيما يتعلق  التقدم المحرز في هذا العنصريوضح التقرير الحالي -10
 يمكنه وهو الوكالة المسؤولة عن تنفيذ هذا العنصر، حيث يوضح أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أمر له مغزاه

 كما يوضح التقرير أيضا أنه قد تم االنتهاء من إعداد مواصفات المعدات .فيذ األنشطة في البلداآلن البدء في تن
، 2008ومع ذلك، فإنه لم يتم أثناء الفترة التي يتناولها التقرير، أي حتى نهاية سنة . وأنه يجري حاليا شراؤها

ضاحات من برنامج األمم المتحدة للبيئة،  وبناء على طلب إي.تسليم أو توزيع أو استخدام هذه المعدات في البلد
 حتى منتصف سنة باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، أحيطت األمانة علما بأنه ليس من المتوقع أن يتم التسليم

 يتمثل  وكانت األمانة قد الحظت من قبل في االجتماع الخامس والخمسين أن جزءا من عنصر المعدات.2009
 أن  كما الحظت األمانة. وحلقات العمل، وكذلك لمراكز التدريبب بأدوات لفنيي الخدمةفي مساندة عنصر التدري

 أنه يتعين تنفيذ التدريب وأوضح برنامج األمم المتحدة للبيئة.  بدون توفر هذا العنصر المهمالتدريب قد نظم ونفذ
تنسيق أكبر بين عنصري إلى تالحظ الحاجة   وعلى ذلك فإن األمانة.حتى ال يتأخر تنفيذ األنشطة في البلد

 .المشروع لكفالة تسليم أكثر كفاءة وفعالية لألنشطة المراد تنفيذها

كما الحظت األمانة أيضا حدوث تقدم ضئيل في برنامج الحوافز للمستفيدين النهائيين باستثناء المناقشات  -11
ا للحوافز المقترحة هذا البرنامج بعد نهجوحتى كتابة هذه السطور، لم يوفر .  المتعلقة بآلية تنفيذ البرنامجالمبدئية

 .لتدريب على إعادة التجهيز قد نظم واستكملإلعادة تجهيز المعدات على النحو المخطط له، غير أن ا

 دوالر 60 000فيما يتعلق بالشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الختامية، تطلب حكومة نيبال مبلغ  -12
 الالزمة للتدريب وكذلك شراء المعدات المتبقية بقية بما فيها الترتيبات اللوجستيةأمريكي لتنفيذ أنشطة التدريب المت

 إدراج األنشطة المرحلة من الشريحة وطلبت األمانة من برنامج األمم المتحدة للبيئة. المخطط لها في هذه الشريحة
وطلبت األمانة أيضا من برنامج . شطةوبيان الطريقة التي سيتم بها تنفيذ هذه األن السابقة في خطة التنفيذ السنوية

 تقديم معلومات مفصلة حول األنشطة المقترحة التي ستضعها نيبال في االعتبار إذا ما تبقى األمم المتحدة للبيئة
 به  بعد استنفاد البلد لالستهالك المسموح2010 من مخزون الكلوروفلوروكربون في البلد بعد سنة فائض محتمل

 .2009في 
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ح لمتحدة اإلنمائي النظر في المقترمن برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم اأيضا نة طلبت األما -13
 تؤدي إلى مراقبة المواد التي الخاصة بلوائح المواد المستنفدة لألوزون األنشطةواإلجراءات  استعراضب

 قا لجدول اإلزالة المتفق عليه وفالهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون
 .في االجتماع التاسع عشر لألطراف وتوفر التكنولوجيات البديلة

وإذ تأخذ األمانة في االعتبار المعلومات المقدمة من برنامج األمم المتحدة للبيئة في التقرير المرحلي  -14
 تنفيذ أنشطة تدريبية إضافية، فإن عنصر بينما تموالبيانات الواردة في الجداول المتعددة السنوات، فإنها تالحظ أنه 

وتمثل األموال المتبقية من الشريحة السابقة عند تقديم هذا المقترح . المعدات اليزال يتسم بالبطء الشديد في التنفيذ
 ). دوالر أمريكي77 000( في المئة من األموال الموافق عليها 70

مم المتحدة للبيئة، باعتباره الوكالة الرئيسية، وطلبت ناقشت األمانة المسائل الواردة أعاله مع برنامج األ -15
تقديم خطة عمل تفصيلية بصفة خاصة، الستكمال عنصر المعدات، وتقديم معلومات محددة حول األنشطة التي 

وقدم برنامج األمم المتحدة .  على النحو المشار إليه في تقريره2009يجري تنفيذها أثناء الربع األول من سنة س
 ، بالنيابة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، خطة العمل التفصيلية هذه، والتي قامت األمانة باستعراضهاللبيئة

وترمي الخطة . 2009والتي تعتبر خطة شاملة إلكمال األنشطة المتعلقة بعنصر المعدات وبرنامج الحوافز لسنة 
فيذ برنامج الحوافز مع تحديد المستفيدين بصفة  وتن2009إلى تسليم المعدات بحلول نهاية الربع األول من سنة 

 .شهرية على أن يبدأ ذلك في أقرب وقت ممكن

 التوصية

 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي -16

 اإلحاطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة الختامية في نيبال  )أ (
  ؛2008 و2007للسنتين 

 .2010 – 2009مج التنفيذ السنوي لسنة الموافقة على برنا  )ب (

، مع  إدارة اإلزالة الختامية في نيبال خطة الشريحة الثانية منكما توصي األمانة بالموافقة الشمولية على -17
 :تكلفة المساندة المرتبطة بمستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  ندةتكلفة المسا
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

برنامج األمم   4 550  35 000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )أ(
  المتحدة للبيئة

برنامج األمم   2 250  25 000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )ب(
  المتحدة اإلنمائي

  

---


	مقترح مشروع: نيبال
	ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
	وصف المشروع
	لتعليقات
	التوصية



