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 الجبل األسود: مقترح مشروع 

  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي

  إزالة تدريجية

 )يونيدو(    منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية     )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  •
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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

الجبل األسود

الوآالة: عنــوان المشـــروع: - أوال
اليونيدو خطة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة األوزون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 3.5  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجم
وع

ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

CFC 0.1

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال

CFC 15.7 

CTC 0.2 

HAL 1.2 

15.7 15.7 0. 

0.2 0.2 0. 

1.2 1.2 0. 

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

CFC 5. 

HAL 0. 

CTC 0.2 

4. 2. 0. 

0. 0. 0. 

0.2 0.2 0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) اليونيدو تكاليف المشروع 175,000. 

تكاليف الدعم 13,125. 

95,295. 270,295. 

7,147. 20,272. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي)
تكاليف المشروع 175,000. 

تكاليف الدعم 13,125. 

95,295. 270,295. 

7,147. 20,272. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 175,000. 

تكاليف الدعم 13,125. 

0. 175,000. 

0. 13,125. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

95,295. 95,295. 

7,147. 7,147. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  عوصف المشرو

 إلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة ، بصفتها الوآالة المنفذة،نيابة عن حكومة الجبل األسود، قّدمت يونيدو  .1
. التنفيذية تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ برنامج العمل األول لخطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلورو فلورو آربونية

 دوالر أمريكي زائد تكاليف 95.295نامج العمل الثاني بكلفة إجمالية قدرها وقّدمت يونيدو أيضًا طلبًا للتمويل لبر
  . دوالر أمريكي7.147مساندة الوآالة وقدرها 

  خلفيـــة

 في اجتماعها  للجبل األسودآانت اللجنة التنفيذية قد وافقت ، من حيث المبدأ، على خطة إدارة اإلزالة النهائية  .2
 دوالر أمريكي 20.272 دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوآالة وقدرها 270.295 بمبلغ قدره الثالث والخمسين

وفي االجتماع نفسه . 2009ليونيدو، من أجل اإلزالة الكاملة الستهالك آلورو فلورو آربون في البلد مع نهاية عام 
ليف مساندة الوآالة وقدرها  دوالر أمريكي زائد تكا175.000وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة األولى بمبلغ 

  . دوالر أمريكي ليونيدو من أجل تنفيذ برنامج العمل األول13.125

   لخطة إدارة اإلزالة النهائيةىلي عن تنفيذ الشريحة األولحتقرير مر

إن اإلنجاز الرئيسي لخطة إدارة اإلزالة النهائية هو تنفيذ نظام تراخيص للمواد المستنفدة لألوزون في البلد   .3
  .وفقًا لمَطلب االتحاد األوروبي من أجل تنظيم استيراد وتصدير واستهالك المواد المستنفدة لألوزون

لقد تضّمنت أنشطة أخرى تّم تنفيذها منذ الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية، إقامة حلقات عمل تدريبية   .4
ل اتفاق مع مدرسة مهنية في البلد سوف تضمن أن وتّم أيضًا استكما.  مدّربًا20 تقنّيًا و155أسفرت عن تدريب 

وسيبدأ . وزّودت المدرسة بالمواد الضرورية من أجل برامج تدريب في المستقبل. 2010التدريب سيستّمر ما بعد 
ويفيد التقرير أن . 2009تدريب موظفي الجمارك فقط بعد شراء المعّدات المطلوبة، وذلك متوّقع للنصف الثاني من 

  .2009حزيريان - قد اآتملت وتّم طلب المعدات والتسليم سيكون في يونيوالمواصفات

 دوالر أمريكي من مبلغ 15.000، آان الرصيد المتبقي للمشروع 2009في نهاية الربع األول من   .5
يحة  لتنفيذ األنشطة المتبقية من الشر2010-2009 إلى فترة حالالموافق عليه، سوف ُيدوالر أمريكي  270.295

  .األولى، إضافة إلى المبلغ المطلوب للشريحة الثانية

  خطة العمل للشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية

 عدد من األنشطة في نطاق برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة تتعّهد حكومة الجبل األسود بتنفيذ  .6
رة من تدريب لتقنّيي التبريد وموظفي الجمارك، والتوزيع الكامل وتشمل هذه األنشطة إآمال الدُّفعة األخي. النهائية

خطة إدارة  و. للمعدات التي يحتاج إليها البلد، وأيضًا التوعية لعاّمة الشعب وتعميم المعلومات على الجهات المعنية
  .اإلزالة النهائية تغطي أيضًا رصد وإدارة هذه األنشطة

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

، التي أبلغت 2007 طن من قدرات استنفاد األوزون من استهالك آلورو فلورو آربون عام 3.5إن آمّية   .7
 طن من قدرات 15.7 دون مستوى الـ ول مونتريال ، هي من بروتوآ7عنها حكومة الجبل األسود بمقتضى المادة 
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 طن من قدرات استنفاد 0.1طري استيراد وتبّين بيانات برنامجها الق. استنفاد األوزون المسموح به لتلك السنة
  .2008األوزون عام 

 قد حصلت على الموافقة في االجتماع الثالث  للجبل األسودآانت الشريحة األولى لخطة إدارة اإلزالة النهائية  .8
شطة وفي هذه الفترة الوجيزة، تمكن المشروع من تحقيق بعض التقدم في التنفيذ، وهو بصدد إآمال األن. والخمسين

  .المتبقية بهدف التأآد من أن البلد يلّبي أهداف االمتثال بمقتضى بروتوآول مونتريال

حزيران /تأخيرات عنصر المعّدات، أعلمت يونيدو األمانة بأن استالم هذه الطلبات سيكون في يونيوبالنسبة ل  .9
البلد من إآمال تدريب الجمارك المتبقي من ن أيضًا ّكَموتسليم المعدات سُي. ، وبأن التوزيع سيتّم مباشرة بعد ذلك2009

وظل االستهالك في البلد دون االستهالك األقصى المسموح به المحدد في االتفاق، ويونيدو واثقة من . الشريحة األولى
 وأفادت األمانة أن هذه هي الشريحة األخيرة من خطة إدارة اإلزالة النهائية إلزالة. 2010أن اإلزالة ستتواصل ما بعد 
  .المواد الكلورو فلورو آربونية

  التوصية

  :توصي األمانة اللجنة التنفيذية .10

بأن تأخذ علمًا بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى لخطة إدارة اإلزالة النهائية في الجبل   ) أ(
  ؛ و2008 و2007األسود لعاَمي 

 .2010-2009بأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لفترة   ) ب(

األمانة أيضًا بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية للجبل األسود مع وتوصي   .11
  :تكاليف المساندة المرتبطة بها بمستوى التمويل المبّين في الجدول أدناه

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  آلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  الوآالة المنفذة

  خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
  )الشريحة الثانية(

  يونيدو  7,147  95,295

  

------  
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