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 آوت ديفوار: مشروع مقترح

  
  

 : بشأن مقترح المشروع التالي وتوصيتها تعليقات أمانة الصندوق من هذه الوثيقةتتألف
  

 اإلزالة
 
 اليونيدو/ اليونيب )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
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المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

230,000. 230,000. 

تكاليف الدعم 23,245. 23,245. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

0. 335,000. 

تكاليف الدعم 34,640. 0. 34,640. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 335,000. 

230,000. 565,000. 

تكاليف الدعم 34,640. 23,245. 57,885. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي)

تكاليف المشروع 335,000. 

121,000. 283,000. 

تكاليف الدعم 12,150. 9,075. 21,225. 

109,000. 282,000. 

تكاليف الدعم 22,490. 14,170. 36,660. 
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يونيب تكاليف المشروع 173,000. 

تكاليف المشروع يونيدو 162,000. 

44.1 0. 

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

44.1 44.1 0. 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 44.1 

رابعا - معطيات المشروع: 2008 2009 2010 المجموع

0

0

0

0

40.5

0

9.5

الخدمات الصناعة

50

Non QPS QPS

تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

35.5  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات

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

خطة  ازالة الكلوروفلوروآربون يونيدو  -      يونيب

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

آوت ديفوار
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

2
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  وصف المشروع

 
ة عن حكومة آوت ديفوار إلى االجتماع الثامن والخمسين نياب الرئيسية، المنفذةقدم اليونيب، بوصفه وآالة  1

األول لخطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلورو آربونية، للجنة التنفيذية تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل 
باإلضافة إلى تكاليف  دوالر أمريكي  109,000العمل الثاني بتكلفة إجمالية تبلغ آما قدم اليونيب طلبا بتمويل برنامج 

 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة  121,000 لليونيب، وا أمريكيا دوالر 14,170مساندة الوآالة البالغة 
 .لليونيدو  دوالرا أمريكيا 9,075الوآالة البالغة 

 خلفية
 

إلزالة النهائية لكوت الرابع والخمسين على خطة إدارة اآانت اللجنة التنفيذية قد وافقت خالل اجتماعها  2
 أمريكيا لليونيب  دوالرا 36,660 البالغةالوآالة  أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة  دوالر 565,000ديفوار بمبلغ 

البلد بحلول عالم  أمريكيا لليونيدو إلزالة استهالك المواد الكلوروفلورو آربونية بالكامل من  دوالرا21,225 و
 173,000 دوالر أمريكي و335,000تنفيذية في نفس االجتماع على الشريحة األولى البالغة ووافقت اللجنة ال. 2009

 دوالر  162,000 دوالرا أمريكيا لليونيب و 22,490 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة البالغة 
  .ا لليونيدو لتنفيذ برنامج العمل األول دوالرا أمريكي 12,150 البالغةباإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة أمريكي 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية
 
نهاية يغطي التقرير المرحلي النشاطات التي استكملت منذ الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية وحتى  3

 وتشمل هذه النشاطات 2009ى الربع األول من عام فضال عن تلك التي استكملت حت. 2008آانون األول / ديسمبر
 لتحميلشراء خمس محطات  فنيا بما في ذلك 30التبريد الذي أسفر عن تدريب استكمال التدريب في مجال 

وخالل هذه الفترة، استكملت الحكومة أيضا حلقات عمل تدريبية لموظفي الجمارك مما أسفر عن . الهيدروآربون
وتواصلت أيضا في إطار المشروع حوارات ومناقشات مع مختلف . ظفي الجمارك واإلنفاذ موظفا من مو298تدريب 

 .ة فضال عن نشاطات استثارة الوعيالمصلحأصحاب 

دعم المعدات فضال عن المساعدة التقنية  عنصر  التقرير معلومات محدثة عن حالة المساعدة التقنية وموقد 4
 ى الهيدروآربون التي جرتحميلوعالوة على محطات . اليونيدونفيذه  يقوم بتالذىلتعزيز مرآز الخبرات الرفيعة 

الخدمة سيجري توزيعها  مجموعة من مجموعات المعدات لفنيي 100شراؤها آما أشير أعاله، صدرت أوامر شراء 
 غازات التبريد المتعددة  التعرف علىآما جرى شراء عشرين جهازا من أجهزة. خالل الربع األول من هذا العام

الجمارك، وسلمت لبعض مناطق الحدود خالل نفس الفترة، واستخدام معظمها في الدورات التدريبية الخاصة بموظفي 
 إستكما ل في مرحلة الطلب ومن المقرر الرفيعة ومازالت بعض المعدات األخرى الخاصة بمرآز الخبرات .في البلد

 .2009حزيران / ذلك في يونيو

 دوالرات  123,109 لدى المشروع رصيدا قدره  قد تبقى، آان2009ني آانون الثا/ في أوائل ينايرو 5
 لتنفيذ 2010-2009 سوف يرحل إلى ، دوالر أمريكي 565,000أمريكية من مجموع المبالغ المعتمدة البالغة 

  .األولى باإلضافة إلى المبلغ المطلوب للشريحة الثانيةالنشاطات المتبقية من الشريحة 

 خطة العمل للشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية

اإلزالة تلتزم حكومة آوت ديفوار بتنفيذ عدد من النشاطات في إطار برنامج العمل الثاني لخطة إدارة  6
الجمارك، والتعزيز الكامل لمرآز وتشمل هذه النشاطات استكمال التدريب المتبقي لفنيي التبريد وموظفي . النهائية
وسيواصل البلد أيضا، خالل هذه .  والمعداتالتهيئةالتبريد بما يؤدي إلى تنفيذ برنامج إعادة رات الرفيعة لخدمة الخب

آما تغطي الشريحة الثانية من . الشريحة، تنفيذ نشاطات استثارة الوعي ونشر المعلومات على أصحاب المصلحة
  .الخطة عمليات رصد وإدارة هذه النشاطات
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  هات وتوصيتعليقات األمانة
  

  التعليقات
 
 الذي أبلغت عنه حكومة آوت ديفوار بموجب 2007أصبح استهالك المواد الكلوروفلورو آربونية لعام  7

 44.1 طن بقدرات استنفاد األوزون أقل بالفعل من المستوى المسموح به البالغ 35.5 من البروتوآول والبالغ 7المادة 
 .طن بقدرات استنفاد األوزون لذلك العام

. 2008نيسان / ولم يوافق على الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية لكوت ديفوار إّال في أبريل 8
ويمضي حاليا في عملية استكمال النشاطات وخالل هذه الفترة القصيرة، حقق المشروع بالفعل بعض التقدم في التنفيذ، 

 التقارير المتعلقة بالنشاطات باإليجابية وعلى وتتسم. ونتريالالمتثال بموجب بروتوآول مالمتبقية لضمان تحقيق البلد ا
 المشروع إلى وجود قدر آبير للغاية مرآز الخبرات الرفيعة، يشيرالرغم من بعض التأخيرات التي قوبلت في تجهيز 

د ظل استهالك وق. 2010ويتوقع أن يستمر ذلك في . من التنسيق بين الوآالتين العاملتين في البلد في تنفيذ النشاطات
والحظت األمانة أن هذه الشريحة هي األخيرة في خطة . البلد دون المستوى األقصى المسموح به المحدد في االتفاق

 وقد ووفق خالل االجتماع السابع والخمسين لليونيب على أموال آربونية  إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلورو
 .للتحقق من هذه الخطة

الشريحة األولى يزيد  من اإلنفاق  من حيث أن 57/15األمانة أن هذا الطلب يتفق مع المقرر آما الحظت  9
  المواد الكلوروفلورو آربونيةب أألهداف الخاصة في المائة، وتحقيق تقدم آبير في تنفيذ المشروع، وتحققت 20عن 
 .للعام 

 
 التوصية

  
 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بمايلي 10

 عن تنفيذ الشريحة األولى لخطة إدارة اإلزالة النهائية في آوت المرحلى بالتقرير أن تحاط علما  )أ (
  .2008ديفوار لعام 

 .2010-2009أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي للفترة   )ب (

ريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية لكوت ديفور مع الش الشمولية على آما توصي األمانة بالموافقة  11
 :لتمويل المبين في الجدول التاليدعم المصاحبة لها بمستوى اتكاليف ال

تمويل المشروع  عنوان المشروع  
بالدوالرات 
 األمريكية

 تكاليف المساندة
بالدوالرات 
 األمريكية

 الوآالة المنفذة

 اليونيب 14,170 109,000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
 اليونيدو 9,075 121,000 )الشريحة الثانية( النهائية خطة إدارة اإلزالة)ب(
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