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 النيجر: مشروع مقترح 

  
  

 : بشأن مقترح المشروع التاليهات وتوصي تعليقات أمانة الصندوق منتتألف هذه الوثيقة
  

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

2.9 CFC 

0 CTC 

0 Halons 

0 Methyl Bromide 

0 Others 

0 TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

النيجر

الوآالة: عنــوان المشـــروع: - أوال
برنامج األمم المتحدة للبيئة  - اليونيدو خطة  اإلزالة للكلوروفلوروآربون

عام: 2008 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 2.9  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول

Non QPS QPS

2.9

الخدمات الصناعة

رابعا - معطيات المشروع: 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 4.8 4.8 0. 

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

4.8 4.8 0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة 

تكاليف المشروع 81,000. 

اليونيدو تكاليف المشروع 131,000. 

68,000. 149,000. 

تكاليف الدعم 10,530. 8,840. 19,370. 

53,000. 184,000. 

تكاليف الدعم 11,790. 4,770. 16,560. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 212,000. 121,000. 333,000. 

تكاليف الدعم 22,320. 13,610. 35,930. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 212,000. 0. 212,000. 

تكاليف الدعم 22,320. 0. 22,320. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 121,000. 121,000. 

تكاليف الدعم 13,610. 13,610. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع

 
 إلى االجتماع الثامن والخمسين للجنة النيجر عن حكومة  الرئيسية، نيابةالمنفذةوآالة القدم اليونيب، بوصفه  1

التنفيذية تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل األول لخطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلورو آربونية، آما 
 دوالر أمريكي 68,000و دوالر أمريكي  121,000تمويل برنامج العمل الثاني بتكلفة إجمالية تبلغ لقدم اليونيب طلبا 

 دوالر أمريكي باإلضافة  53,000 و لليونيب، يا أمريكرا دوال  8,840باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة البالغة
 . دوالرا أمريكيا لليونيدو 4,770إلى تكاليف مساندة الوآالة البالغة 

 
 الخلفية

 
ئية الخاصة بالنيجر خالل اجتماعها الرابع آانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على خطة إدارة اإلزالة النها 2

دوالرا أمريكيا   19,370 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوآالة البالغة  333,000والخمسين بمبلغ 
 دوالرا أمريكيا لليونيدو إلزالة استهالك المواد الكلوروفلورو آربونية بالكامل من البلد بحلول عالم 16,560ولليونيب 

 دوالر أمريكي باإلضافة إلى 81,000ووافقت اللجنة التنفيذية في نفس االجتماع على الشريحة األولى البالغة . 2009
 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف 131,000 ودوالرا أمريكيا لليونيب 10,530تكاليف مساندة الوآالة البالغة 

  .يدو لتنفيذ برنامج العمل األول دوالرا أمريكيا لليون11,790 البالغةمساندة الوآالة 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية
 
استكمال التدريب . 2009نيسان / أبريلخطة وحتى المنذ الموافقة على  نفذت  التىالرئيسيةتغطي النشاطات  3

ومن المقرر عقد . لهيدروآربونا تحميل ةمحط فنيا بما في ذلك شراء 30في مجال التبريد الذي أسفر عن تدريب 
.  رابطة للفنيين في البلد12وقد أدى عنصر التدريب هذا إلى إنشاء . 2009حزيران / ين في يونيويحلقتي عمل آخر

 موظفا، وتوزيع خمسة 44لموظفي الجمارك مما أسفر عن تدريب واحدة عمل حلقة وخالل هذه الفترة، استكملت 
مع مختلف أصحاب آما استمر المشروع في إجراء الحوارات والمناقشات . ت التبريدغازا  للتعرف علىأجهزة

  .نشاطات استثارة الوعيبعض المصلحة فضال عن 

آز راملتعزيز  المساعدة التقنية  عنوقدم التقرير معلومات محدثة عن حالة عنصر دعم المعدات فضال 4
إصدار ، يجري آربون  الهيدرولتحميلواحدة اء محطة وفي حين جرى شر. اليونيدونفذها الخبرات الرفيعة التي 

، 2009 األخرى التي ستورد للفنيين، إّال أنها لن تتوافر إّال خالل الربع الثاني من عام األدوات مجموعات أوامر شراء
 .2009 لهذه المراآز بحلول الربع الثاني من عام األدواتوجرى تحديد مراآز الخبرات الرفيعة وستسلم مجموعات 

 دوالرا أمريكيا من 63,254 رصيد قدره 2009وتبقى لدى المشروع في نهاية الربع األول من عام  5
 لتنفيذ 2010-2009 دوالر أمريكي المعتمد، وسيجري ترحيل هذا الرصيد إلى الفترة 333,000المجموع البالغ 

 . للشريحة الثانية المطلوبالنشاطات المتبقية من الشريحة األولى باإلضافة إلى المبلغ

 خطة العمل للشريحة الثانية لخطة إدارة اإلزالة النهائية

. تلتزم حكومة النيجر بتنفيذ عدد من النشاطات في إطار برنامج العمل الثاني لخطة إدارة اإلزالة النهائية 6
امل لمرآز للخبرات الجمارك، والتعزيز الكوتشمل هذه النشاطات استكمال التدريب المتبقي لفنيي التبريد وموظفي 

، خالل هذه يواصل البلدوف وس.  والمعداتالتهيئةيؤدي إلى تنفيذ برنامج إعادة سخدمة التبريد بما الرفيعة في مجال 
عمليات رصد وإدارة هذه تغطي و. الشريحة، تنفيذ نشاطات استثارة الوعي ونشر المعلومات على أصحاب المصلحة

  .لخطةلالشريحة الثانية النشاطات في 
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  تعليقات األمانة وتوصياتها
  

  التعليقات
 
 من 7بموجب المادة النيجر  حكومة ه من المواد الكلوروفلورو آربونية الذي أبلغت2008آان استهالك عام  7

 طن بقدرات 4.8ن المستوى المسموح به البالغ  عقل بالفعل طن بقدرات استنفاد األوزون ي 2.9البروتوآول والبالغ 
 .لذلك العاماستنفاد األوزون 

وخالل هذه الفترة القصيرة، حقق . 2008نيسان / وقد ووفق على الشريحة األولى من الخطة في أبريل 8
المشروع بعض التقدم في التنفيذ، آما أن نشاطات التدريب في طريقها إلى االستكمال لضمان تحقيق البلد التزاماته من 

  .االمتثال بموجب بروتوآول

قد  نهرات في عنصر المعدات، أبلغ اليونيب، بوصفه الوآالة الرئيسية، األمانة بأوعقب تساؤالت عن التأخي 9
من  صندوق من األدوات باإلضافة إلى مجموعات أدوات، وأن توزيعها سوف يتم 100صدرت أوامر شراء لعدد 

وقدم اليونيب . بالفعلوجرى تحديد المنتفعين . التبريد التي أنشئت في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية خالل روابط 
ويتوقع . وتسود الثقة بأنها سوف تنفذ بتنسيق جيد للغاية بين الوآالتين العاملتين في البلدتقارير إيجابية عن النشاطات 

المواد الكلوروفلورو آربونية في البلد دون الحد األقصى المسموح به وقد ظل استهالك . 2010أن يتواصل ذلك في 
األمانة أن هذه هي آخر شريحة في خطة إدارة إزالة المواد الكلوروفلورو آربونية الحظت و. المحدد في االتفاق

 .النهائية

 20 من الشريحة األولى عن اإلنفاق من حيث زيادة 57/15وتالحظ األمانة آذلك أن الطلب يتفق مع المقرر  10
 .لمتعلقة بالمواد الكلوروفلورو آربونيةالمشروع، وتحقيق األهداف افي المائة، والتقدم الكبير الذي تحقق في تنفيذ 

 
 التوصية

  
  :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بمايلي 11

 بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية في النيجر  علماأن تحاط  )أ (
  .2008لعام 

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

 الثانية للخطة مع تكاليف مساندة الوآالة المصاحبة على الشريحة الشموليةمانة بالموافقة آما توصي األ 12
 :بمستوى التمويل المبين في الجدول التالي

تمويل المشروع  عنوان المشروع  
بالدوالرات 
 األمريكية

 تكاليف المساندة
بالدوالرات 
 األمريكية

 الوآالة المنفذة

 اليونيب 8,840 68,000 )الشريحة الثانية(ئية خطة إدارة اإلزالة النها )أ(
 اليونيدو 4,770 53,000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية )ب(
  

_____ 
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