
 . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/56 

27 February 2009 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  الخمسـون السابع واالجتمـــاع 

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

  

 ا زامبي:مقترح مشروع

  

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

  إلزالةا

الشريحة  ( للمواد الكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة اإلزالة الختامية  •
  )الثانية

/ برنامج األمم المتحدة للبيئة 
  حدة اإلنمائيبرنامج األمم المت
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ندف التبغ

6.

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

5,460. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

5,460. 

22,030. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 42,000. 42,000. 

تكاليف الدعم

22,030. 0. 

27,490. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 203,000. 0. 203,000. 

تكاليف الدعم

22,030. 5,460. 

17,680. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 203,000. 42,000. 245,000. 

تكاليف الدعم

12,220. 5,460. 

42,000. 136,000. 

9,810. 

109,000. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 109,000. 

تكاليف الدعم 9,810. 

يونيب تكاليف المشروع 94,000. 

تكاليف الدعم

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

6

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: 6 هالونات: 0 0: CTC

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

زامبيا

2
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  وصف المشروع

، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى زامبيابالنيابة عن حكومة  -1
من خطة إدارة اإلزالة الختامية ) 2009( طلبا لتمويل الشريحة الثانية االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية

 ا دوالر5 460ف مساندة للوكالة قدرها يلا دوالر أمريكي زائدا تك42 000 بمبلغنية للمواد الكلوروفلوروكربو
 وال يتوقع  ويجري العمل في المشروع مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كوكالة مشاركة في التنفيذ،.اأمريكي

خطة  تنفيذ ير مرحلي بشأنتقروأرفق بالطلب  .شريحة الثانيةلمتحدة اإلنمائي لللبرنامج األمم اوجود أي تمويل 
 2009 أيضا برنامج التنفيذ لعام كما قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة. 2008 في عام إدارة اإلزالة الختامية

 .متعدد السنواتالوجداول االتفاق 

  الخلفية

بمبلغ  على خطة إدارة اإلزالة الختامية في زامبيااجتماعها الثالث والخمسين  اللجنة التنفيذية فيفق او -2
 136 000 ( دوالرا أمريكيا27 940ف مساندة للوكالة قدرها يلا دوالر أمريكي زائدا تك245 000إجمالي قدره 
   دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 17 680زائدا تكاليف مساندة للوكالة قدرها  دوالر أمريكي

 دوالرات أمريكية لبرنامج األمم المتحدة 9 810رها  دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة للوكالة قد109 000و
 ووافقت اللجنة .2010كانون الثاني /  يناير1زالة استهالك الكلوروفلوروكربون نهائيا في البلد بحلول إل )اإلنمائي

 دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة للوكالة 203 000على الشريحة األولى بمبلغ في نفس االجتماع التنفيذية 
 دوالرات أمريكية لبرنامج األمم المتحدة 9 810 دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و12 220درها ق

 .اإلنمائي

 2008 لعام التقرير المرحلي

                :2008فذ عدد من األنشطة في عام ن -3
           

/ ونوفمبرحزيران /  يونيو–نيسان / أبريلالفترة  عمل لتدريب فنيي التبريد في نفذت حلقات  )أ (
 كل العدد المستهدف في ( من الممارسين95وأسفرت عن تدريب واعتماد  .2008تشرين الثاني 

 وتوزيعها مجموعات األدواتوتم شراء ).  فردا250طة إدارة اإلزالة الختامية هو مراحل خ
 ؛ينبى الفنيين المدرعل

 هدفن العدد المستعلما بأ،   كمجموعة أولىجماركال يموظفمن  45تدريب  2008تم في سنة   )ب (
 وتم شراء خمسة أجهزة كشف .  موظف200و  كل مراحل خطة إدارة اإلزالة الختامية هفي 

 طبقا للخطة الموضوعة؛

 تدريب كما تمز، اكز تمين تكون مرلمراكز إعادة التجهيز، المخطط ألتم شراء بعض المعدات   )ج (
 الفنيين؛

 يتسن حتى اآلن اإلبالغ عن أي نتائج لمبدأ العمل في برنامج حوافز إلعادة التجهيز، لكن   )د (
 ؛ملموسة في عمليات التحول
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 . أنشطة إدارة ورصد المشروع، وتم إنشاء وحدة اإلدارةتذنف  )ه(

 دوالر 77 000  من التمويل الموافق عليه2008 كانون األول/  في ديسمبربلغ الرصيد غير المنفق -4
 . في المئة من التمويل الموافق عليه حتى اآلن38 أمريكي، ويمثل هذا المبلغ

 2009خطة التنفيذ السنوية لعام 

 100وتشمل هذه األنشطة تدريب . 2009يتوقع تنفيذ عدد من األنشطة في برنامج التنفيذ السنوي لعام  -5
لمراكز وأنشطة رصد، وتقديم المزيد من الدعم  موظف جمارك، 100فني على الممارسات الجيدة في التبريد و

 .إعادة التجهيز

 

  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

المساعدة في استعراض القواعد التنظيمية للمواد المستنفدة "طلبت األمانة معلومات إضافية بشأن نشاط  -6
 إلعدادأحد الخبراء  تحديد 2008 وأبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة عن أن هذا كان يشمل في عام ".لألوزون
 حلقة التعديالت المقترحة، واستعراض التعديل من قبل  المستنفدة لألوزون، وإعدادتعديل قانون الموادع مشرو

 ويحرم التعديل ويحظر استيراد المواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تحتوي .عمل أصحاب المصلحة في البلد
 وقد تم تقديم التعديل .مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التدابير الرقابة علىعلى المواد المستنفدة لألوزون بما فيها 

 .2009تموز / إلى وزارة العدل ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه بحلول نهاية يوليو

 استخدام المواد الهيدروكربونية في من المعلومات عن تجربةمزيد الحصول على طلبت األمانة أيضا  -7
التكنولوجيا التعامل مع  مج األمم المتحدة للبيئة بأن برنا وأفاد.وفلوروكربونخدمة أجهزة التبريد التي تعمل بالكلور

 ممن تلقوا تدريبا خاصا على استخدام المواد  فنيين يتمتعون بالخبرةيتم من خاللفي قطاع الخدمة 
أن ن، وبتكنولوجيا الهيدروكربوت خاصة تتعلق كال عدم وجود مش حتى اآلنأظهرت التجربة وقد .الهيدروكربونية

في المستقبل غاز التبريد مع توقع زيادة الطلب على غازات التبريد  بتوريداهتماما عددا قليال من الموردين أبدى 
األجهزة  للطاقة وقدرة  المنخفض استهالكهاإلىالتكنولوجيا نظرا  وقد أعرب الزبائن عن سعادتهم بهذه .القريب

 .في البلدان األفريقية يشيع استعمالهالمنخفض الذي ي الكهربائ على العمل بالجهد هاتجهيزالتي أعيد 

 على خطة  تقدما ملموسا في جهودها لإلزالة أثناء الشهور الخمس عشرة التي تلت الموافقة زامبياأحرزت -8
 .ة اإلزالة الختاميةإدار

 التوصية

 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي -9

 في  للمواد الكلوروفلوروكربونيةارة اإلزالة الختاميةاإلحاطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة إد  )أ (
  ؛2008عام أثناء زامبيا 

 .2009لعام تنفيذ الالموافقة على برنامج   )ب (
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 خطة إدارة اإلزالة من) 2009(كما توصي األمانة بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية واألخيرة  -10
 :وى التمويل الموضح في الجدول أدناها بتكاليف المساندة المرتبطة وبمستالختامية في زامبي

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

 للمواد خطة إدارة اإلزالة الختامية  )أ(
  )الشريحة الثانية (الكلوروفلوروكربونية

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  5 460  42 000

  

----  
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