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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  الخمسـون السابع واالجتمـــاع 

  2009 نيسان/ ابريل 3-ارآذ/مارس 30مونتريال، 
 

 
 

 ادـروان : 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 كربونية لخطة إدارة اإلزالة النهائ •
  )يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة            )الشريحة الثانية(



ندف التبغ

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

12,625.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

12,625.

25,505.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 110,500. 110,500.

تكاليف الدعم

25,505. 0.

38,130.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 234,500. 0. 234,500.

تكاليف الدعم

25,505. 12,625.

23,010.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 234,500. 110,500. 345,000.

تكاليف الدعم

14,300. 8,710.

67,000. 177,000.

3,915. 15,120.

43,500. 168,000.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 124,500.

تكاليف الدعم 11,205.

يونيب تكاليف المشروع 110,000.

تكاليف الدعم

4.6 4.6 الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون).0
CFC

4.6

4.6 4.6 حدود استهالك بروتوآول مونتريال.0 CFC 4.6

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

0

Others

Methyl Bromide

0

0

Halons

CTC

0

CFC

0

4.1

الخدمات الصناعة

4.1

Non QPS QPS

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

4.1  :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

روانـدا

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  وصف المشروع

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

 تمويل للشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة  طلب يونيب أيضاًقّدمو. ائية لمواد كلورو فلورو كربون النهإلزالةا
 دوالر أمريكي 8.710 مساندة الوكالة وقدرها  دوالر أمريكي زائد تكاليف67.000النهائية بكلفة إجمالية قدرها 

  .يوئنديبيل دوالر أمريكي 3.915 مساندة الوكالة وقدرها تكاليفر أمريكي زائد  دوال43.500 وليونيب،

  خلفيـــة

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

 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 345.000 إجمالي قدره مبلغ على  من حيث المبدأوافقت
 دوالر أمريكي زائد 110.000  مبلغ االجتماع نفسه وافقت اللجنة التنفيذية علىفيو.  دوالر أمريكي38.130

 دوالر أمريكي زائد تكاليف 124.500 وعلى مبلغ ، دوالر أمريكي ليونيب14.300تكاليف مساندة الوكالة وقدرها 
خطة إدارة اإلزالة  دوالر أمريكي ليوئنديبي، من أجل تنفيذ الشريحة األولى من 11.205مساندة الوكالة وقدرها 

  .النهائية

  خطة إدارة اإلزالة النهائيةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من تقرير ال

 خبير قانوني تنظيمات المواد نقّح، يةخطة إدارة اإلزالة النهائموافقة اللجنة التنفيذية على عقاب في أ  .3
 من تقنّيي التبريد 180وقد تّم تدريب مجموع . المستنفدة لألوزون، ورفعها إلى السلطات المختصة للموافقة عليها

.  تعزيز جمعية تقنّيي التبريدوتم. ارك وتحديثهاوالجم مناهج تدريب التبريد  من موظفي الجمارك، وتّم تنقيح170و
 - خدمة التبريد، التي ُينتظر أن تصل إلى البلد مع حلول أبريلأدواتمعّدات ولحصول على وقد قُّدمت العروض ل

وثّمة أربعة مستعملين نهائّيين يعملون حالياً على تحويل المعّدات التي لديهم المعتمدة على كلورو . 2009نيسان 
خطة  وتّم التعاقد مع مستشار محلي ليساعد في تنفيذ األنشطة المقترحة في. و كربون إلى غازات تبريد بديلةفلور

  .إدارة اإلزالة النهائية

 دوالر أمريكي قد ُصرف من أصل مبلغ 200.410، كان مبلغ 2008كانون األول /بتاريخ ديسمبر  .4
 دوالر أمريكي إضافي مع 34.090وسُيصرف مبلغ . موافق عليه للشريحة األولىال دوالر أمريكي 234.500

  .2009آذار /حلول مارس

  ة لخطة إدارة اإلزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الثاني

:  إدارة اإلزالة النهائيةة في نطاق برنامج العمل الثاني لخطةبتنفيذ األنشطة التالي روانداتلتزم حكومة   .5
تحويل  ؛ للتقنّيين ومعّدات إضافيةأدواتتأمين ؛ نّيي خدمة التبريدامج تدريب أخرى لموظفي الجمارك وتقبر

  .إضافي ألنظمة التبريد المعتمدة على كلورو فلورو كربون إلى غازات تبريد بديلة؛ وأنشطة رصد وتحقق

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/5748 

4 

 
 ’تعليقات األمانة وتوصيته

  
  التعليقات

  كما أبلغت2007لعام فلورو كربون من كلورو   المستهلكةطن من قدرات استنفاد األوزون 4.1كمية  إن  .6
من قدرات استنفاد طن  4.6 من كمية  طن من قدرات استنفاد األوزون0.5 أقل بـ ت كان،رواندا حكومة اعنه

ن من قدرات  ط1.0 بأقّل منقُّدر  2008استهالك كلورو فلورو كربون عام و . لتلك السنة المسموح بهااألوزون
  . استنفاد األوزون

آذار /الذي يتوقّع الموافقة عليه في مارس(بالنسبة لتنقيح التنظيمات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون   .7
تّم إقرار حظر كامل على مواد كلورو فلورو كربون والمعدات المعتمدة على كلورو  ه يونيب أن، أبلغ)2009

يمات اآلن، تحتاج إلى رخصة استيراد ومواد هيدرو كلورو فلورو كربون التي تشملها التنظ. فلورو كربون
استيراد سنوية لهيدرو كلورو فلورو كربون، لتكون قيد ) كوتا(وسيتّم إقرار حصص . تصدرها وحدة األوزون

  . 2010التنفيذ ابتداء من عام 

من بعدما أخذت األمانة علماً بأنشطة التدريب لموظفي الجمارك وتقنّيي التبريد المخطّط لها للربع األول   .8
. ، طلبت تفسيراً بشأن التدريب اإلضافي المقترح في الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية2009عام 

 24وأبلغ يونيب أن عدد موظفي الجمارك في البلد قد ارتفع نتيجة لقرار حكومي بأن تكون دائرة الجمارك تشغيلية 
وُيقترح إجراء مزيد من التدريب .  موظف إضافي200دريب خطة إدارة اإلزالة النهائية توتقترح . ساعة يومياً
 تقني تبريد، ألنهم يعتبرون أصحاب شأن رئيسّيين لمساعدة البلد على تحقيق اإلزالة الكاملة لمواد 100لنحو من 

  .2009كلورو فلورو كربون مع نهاية عام 

 الكاملة لمواد كلورو فلورو كربون وعن التساؤل عّما إذا كانت حكومة رواندا قادرة على تحقيق اإلزالة  .9
 ذاك المستوى من االستهالك من خالل األنشطة المقترحة في الشريحة النهائية ة، وتأمين استدام2009مع نهاية 

من خطة إدارة اإلزالة النهائية، أفاد يونيب ويوئنديبي أن الحظر على استيراد واستعمال مواد كلورو فلورو كربون 
 على كلورو فلورو كربون، سوف ُيطّبق، وأن إثارة التوعية ستجري مع كافة الجهات المعنية والمعّدات المعتمدة

كما أن مستوى استهالك كلورو فلورو كربون سيبقى مستداماً من خالل تطبيق تنظيمات المواد المستنفدة . الرئيسية
  .لألوزون المنقحة، من جانب مختلف الوكاالت التنظيمية في البلد

خذ بالعلم بأن اللجنة التنفيذية وافقت في اجتماعها الخامس والخمسين على تمويل من أجل إعداد مع األ  .10
إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، اقترحت األمانة بأن يفكّر يونيب خالل تنفيذ الشريحة األخيرة من 

لتمهيدية لتسهيل إزالة مواد هيدرو كلورو خطة إدارة اإلزالة النهائية، باإلشارة على الحكومة باتخاذ الخطوات ا
تخاذ الخطوات لتسهيل إزالة سيفكر في اإلشارة على الحكومة باورّد يونيب بأنه . فلورو كربون في الوقت المناسب
 فرعية بشأن مواد هيدرو كلورو –وقد تّم تنظيم حلقة عمل استشارية إقليمية . مواد هيدرو كلورو فلورو كربون

بما (آذار لي لوساكا بزامبيا، وسوف يجري يونيب مناقشات مع الدول المشتركة / مستهّل مارسفلورو كربون في
  .حول هذه المسألة) فيها رواندا
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  التوصيــة

  :توصي األمانة  .11

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

 .ة، المرتبط بالشريجة الثاني2010-2009 لفترة رنامجبال  تنفيذوافق اللجنة التنفيذية علىبأن ت  ) ب(

  بالشريحة الثانيةة المرتبط2010-2009 بموافقة شمولية على خطة ، فضالً عن ذلك،األمانةتوصي و  .12
  :يل المبين في الجدول أدناه بمستوى التمويف مساندة ملحقة مع تكال،رواندا اإلزالة النهائية لخطة إدارةل

ع تمويل المشرو  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

  لمواد كلوروخطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
  )ةالشريحة الثاني(فلورو كربون 

  نيبيو  8,710 67,000

  لمواد كلوروخطة إدارة اإلزالة النهائية  )ب(
  )الشريحة الثانية(رو كربون فلو

  يوئنديبي  3,915 43,500

  

______  

  

  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/5748 

2 


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



