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 مقترح مشروع: مالي

  
 

  تتكّون ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصياتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

 التدريجيةاإلزالة 
  اليونيب/اليوئنديبي       خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)  •

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/41 
 
 

2 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  مالي

  تدابير الرقابة  االجتماع الموافق عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  2020%  بحلول عام 35  الثالث والستون  )ة(رئيسي ، اليونيباليوئتديبي  كربونية (المرحلة األولى) فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   10.18   2014السنة:   األولى) (المرفق جيم  المجموعة 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2014  السنة:  األوزون) دأحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفا) ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 

  مخبريةال
  جمالي اإلاالستهالك 

  لقطاعل
  

   الخدمة  التصنيع
           123الهيدروكلوروفلوروكربون 
           124الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
           ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 
 10.18    10.18      22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

  األوزون) د) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفارابعا(
 15.00  لتخفيضات المستدامة:ا لمجموع البدايةنقطة  15.00  :2010-2009خط األساس 

  األوزون) دللتمويل (طن من قدرات استنفا ؤهلاالستهالك الم
 9.80  المتبقي: 5.20  عليه بالفعل: ةموافقتمت ال

 

  المجموع 2020  2019  2018 2017 2016  ) خطة األعمالخامسا(
 داستنفاإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  اليونيب

  األوزون)
0.7  0.5  0.3 1.5 

 180,800 31,640  58,760  90,400  التمويل (دوالر أمريكي)

 دإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفا 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1
 األوزون)

 اليوئتديبي

  )التمويل (دوالر أمريكي 98,900 0 0 0 30,100 129,000
 

  المجموع    2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  (سادسا)  بيانات المشروع 

بروتوكول  إطار حدود االستھالك في
  مونتريال

   9.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0  ال ينطبق  ال ينطبق
 

 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به من االستھالك 
    األوزون)(طن من قدرات استنفاد 

 ال ينطبق  9.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

  اليوئتديبي
  

تكاليف 
  المشروع

160,000 0 0 0 0 92,000 0 0 0 28,000  280,000 

 21,000  2,100 0 0 0 6,900 0 0 0 0 12,000  تكاليف الدعم

تكاليف    اليونيب
  المشروع

65,000 0 55,000 0 0 80,000 0 52,000 0 28,000  280,000 

 36,400  3,640 0 6,760 0 10,400 0 0 7,150 0 8,450  تكاليف الدعم

األموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

225,000 0 55,000 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  280,000 

 27,600  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 7,150 0 20,450  تكاليف الدعم

مجموع األموال 
المطلوبة للحصول على 

الموافقة في ھذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي
  

تكاليف 
  المشروع

0 0 0  0 0 172,000 0 0 0 0   172,000 

 17,300   0 0 0 0 17,300 0 0 0 0 0  تكاليف الدعم

 

  الموافقة الشمولية  توصية األمانة: 
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  وصف المشروع
 

والسبعين  سادساع المإلى االجت اليونيب ت، قّدمرئيسيةالوكالة المنفذة ال ا، وبصفتھمالينيابة عن حكومة  . 1
ً لتمويل الشريحة الثا بتكلفة من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية،  لثةطلبا

زائد تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي، 80,000وتتكون من مبلغ  دوالر أمريكي، 189,300إجمالية قدرھا 
ً   10,400البالغة ً  92,000 لليونيب ومبلغ  دوالراً أمريكيا تكاليف دعم الوكالة  ، باإلضافة إلىدوالراً أمريكيا
ً   6,900البالغة  خطةلثانية من التقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ الشريحة ا طلب المقّدملايتضّمن . وليوئتديبيل دوالراً أمريكيا

  .2018إلى  2016لألعوام من  تنفيذ الشريحةأعاله وخطة 

  ھيدرو كلورو فلورو كربونالتقرير عن استھالك 
  

  ھيدرو كلورو فلورو كربونالاستھالك 
  

ً من قدرات استنفاد األوزون   10.18استھالك يبلغ  مالي عنبلّغت حكومة  . 2 وقّدرت  2014 في عامطنا
ً من قدرات استنفاد األوزون  10.18مقدار 2015الحكومة أن يبلغ استھالك عام  ، وھو أقل من الحد األقصى طنا
ً من قدرات استنفاد األوزون 15.00المسموح به لالستھالك البالغ  ً من قدرات استنفاد األوزون 13.50و  طنا ، طنا

   .1في الجدول  2015-2011 األعوام ھيدرو كلورو فلورو كربون لفترةالاستھالك يُبيّن ولتوالي. على ا

 
  )2015، 2014- 2011األعوام  لفترة 7مادة البيانات تقدير ( ماليفي   22-ھيدرو كلورو فلورو كربونال. استھالك 1الجدول 

  األساسخط  *2015 2014 2013 2012 2011  22-ھيدرو كلورو فلورو كربون

  
  أطنان مترية

320.00 302.00 187.00 185.00 
185.00 272.3 

  أطنان من قدرات استنفاد األوزون
17.60 16.61 10.29 10.18 10.18 15.00 

  تقديرية *

  
ح استھالك ال  .3 ، نتيجة لتعزيز أنشطة 2012في مالي اتجاھا نزوليا منذ عام  ھيدرو كلورو فلورو كربونيُوضِّ

ھيدرو اإلصالح وإعادة التدوير، ونسبة للوضع السياسي والصراع العسكري في البالد. ويقتصر كافة استھالك ال
  على قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء. 22- كلورو فلورو كربون

 
  تنفيذ البرنامج القطريخاص ب تقرير

  

البرنامج  تقرير تنفيذن في إطار ھيدرو كلورو فلورو كربوالقطاع أبلغت حكومة مالي عن بيانات استھالك   .4
ومن المقرر أن يُقدم تقرير البرنامج  .7تتوافق مع البيانات المبلّغ عنھا بموجب المادة  التي 2014لعام  القطري

 . 2016أبريل  15بحلول  2015القطري لعام 
  

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ثانيةتنفيذ الشريحة التقرير مرحلي عن 
  

  اإلطار القانوني
  

يناير  22يوجد لدى حكومة مالي لوائح ونظام خاص بالتراخيص والحصص. ويُنظِّم المرسوم الصادر في   .5
ھيدرو كلورو فلورو الوزون بما في ذلك االستيراد، والتجارة، واستخدام وإعادة تصدير المواد المستنفدة لأل 2007
والمعدات التي تستخدمه. ويجري اإلضطالع بذلك في إطار جھد مشترك بين الوزارات بالتعاون مع وحدة ن كربو

  األوزون الوطنية وبين وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
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  قطاع خدمات التبريد
  
  تشمل األنشطة الرئيسية التي نفذت ما يلي:   .6

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةتحديد ومراقبة المواد من موظفي الجمارك حول  20 ـحلقة عمل ل (أ) 
  ، وإنفاذ نظام الحصص.والمعدات التي تستخدم تلك المواد

من فنيي التبريد عن الممارسات الجيدة في مجال خدمة  95مدربا و  25خمس ورش عمل لتدريب  (ب) 
والتعامل اآلمن مع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد دة تدوير التبريد، بما في ذلك إصالح وإعا

دات التي تستخدم المواد الھيدروكربونية.   الُمبرِّ

ورشة عمل ضخمة  12كما تم توفير توزيع المعدات في إطار مشروع التجريبي للتعديل التحديثي ل (ج) 
جمعية فنيي وتوفيرمعدات تبريد والسماح بالوصول إلى ھذه المعدات من قبل الفنيين المسجلين لدى 

فات للتبريد، وأجھزة  لمركزين للتدريب المھني. وتضمنت قائمة المعدات، من جملة أمورُمعرِّ
إلكترونية محمولة للكشف عن التسرب، ومضخات التفريغ، وأجھزة القياس، ووحدات 

  االكسسوارات؛ واإلستعادة/إعادة التدوير، واسطوانة لإلصالح ومجموعات مواد خاصة بالسالمة و

تنفيذ مشروع تجريبي لصالح المستخدم النھائي في المؤسسات التجارية التي تم من خاللھا تحويل   (د) 
  غرف التبريد التابعة للمدارس المھنية والتقنية إلى الھيدروكربونات. 

  وحدة تنفيذ ورصد المشروعات
  

ن للمساعدة في مراقبة تنفيذ جميع األنشطة المتعلقة قامت وحدة األوزون الوطنية بتعيين اثنين من االستشاريي . 7
  بصورة فعالة. خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةب
  

  مستوى صرف األموال
  

دوالرا   280,000دوالرا امريكيا من أصل مبلغ   249,977، تم صرف مبلغ2016اعتبارا من مارس  . 8
دوالر امريكي  153,597دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ   96,380امريكيا جرت الموافقة عليھا حتى اآلن، (مبلغ

دوالرا امريكيا، الذي يأخذ بعين   20,450. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2) كما ھو مبين في الجدول رقم ليوئتديبيل
  ).2(الجدول  2016مايو  31ولى، في االعتبار األرصدة التي أعيدت في إطار الشريحة األ

  
  في مالي (بالدوالر االمريكي) خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية. التقرير المالي للمرحلة األولى من 2الجدول 

 الوكالة الشريحة األولى* الشريحة الثانية المجموع الموافق عليه
 موافق عليه تم صرفه عليهموافق  تم صرفه موافق عليه تم صرفه
96,380 120,000 34,550 55,000 61,830 65,000  يباليون 

153,597 160,000 0 0 153,597 160,000  ليوئتديبيا
249,977 280,000 34,550 55,000 215,427 225,000   المجموع

  معدل الصرف (٪) 96 63 89
ت عادأو الثالث والسبعين، الجتماعإلى ا دوالرا امريكيا  412 البالغة دوالرا امريكيا، باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالة  3,170نيب مبلغليو، أعادت ا* في إطار الشريحة األولى

 غ الذي تم إرجاعه من قبلوكان المبل إلى االجتماع الخامس والسبعين. دوالرا امريكيا 707 البالغة باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالة، دوالرا امريكيا  9,429 مبلغ ليوئتديبيا
   ي نيويورك.ف يوئتديبيلل اإلدارة المالية ھذه المسألة من قبل الشريحة. ويجري مراجعة لتلك المخصصة ألموالرصيد افي إطار الشريحة األولى أعلى من  ليوئتديبيا
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  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية لثةلشريحة الثااخطة تنفيذ 
  

 سيتم تنفيذ األنشطة التالية:  .9
 

من موظفي الجمارك، وغيرھم من ضباط البيئة والموظفين المكلفين باإلنفاذ في مجال  160تدريب   (أ)
 35,000ومراقبتھا واستيرادھا وتوزيعھا، (اليونيب) (مبلغ  الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد المواد 

  دوالرا أمريكيا)؛
  

التبريد في مجال الممارسات الجيدة المتعلقة بخدمات أجھزة تكييف الھواء، بما من فنيي  250تدريب  (ب) 
دات التي  الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي ذلك إستصالح وإعادة تدوير المواد  والتعامل اآلمن مع الُمبرِّ

  دوالرا أمريكيا)؛ 35,000تستخدم الھيدروكربون، (اليونيب) (
  

لمركز تدريب من أجل تجريب تقنيات التعديل التحديثي للھيدروكربون لفنيي توفير المعدات الالزمة  (ج) 
فات غازات التبريد، واألجھزة  خدمات تكييف الھواء، وتوريد معدات التعديل التحديثي، مثل ُمعرِّ
اإللكترونية المحمولة للكشف عن التسّرب، ومضخات التفريغ، وأجھزة القياس، ووحدات 

ر، واسطوانة لإلصالح ومجموعات مواد خاصة بالسالمة واالكسسوارات إلى اإلستعادة/إعادة التدوي
  دوالرا أمريكيا)؛ و 92,000) (اليوئتديبيورش عمل مختارة ،؛ (

، كربونية فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الھيدرومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع الخاصة ب (د) 
  دوالرا أمريكيا). 10,000) (اليوئتديبي(

 
  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  
  التعليقات

 
  تقرير معني بالتحقق

  
 كربونية فلورو كلورو المواد الھيدروفي وقت صدور ھذه الوثيقة، ال يزال تقرير التحقق المعني باستھالك   .10

، فلن يتم تحويل األموال المعتمدة في 72/19قيد اإلعداد. لذلك، وتمشيا مع المقرر  2015و  2014و  2013للسنوات 
إطار الشريحة الثالثة حتى تستعرض األمانة التقرير المعني بالتحقق وتأكيد أن حكومة مالي تمتثل لبروتوكول 

  يذية. مونتريال واالتفاقية المبرمة بينھا وبين اللجنة التنف
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من 
  

  اإلطار القانوني
  

عند  2016لعام  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةأصدرت حكومة مالي بالفعل حصص االستيراد من  . 11
  طنا من المواد المستفذة لألوزون.   9.90مستوى 

  
  قطاع خدمات التبريد

  
، يجري تنفيذ أنشطة كما ھو مخطط لھا ما عدا في مجال تدريب موظفي الجمارك وضباط بوجة العموم . 12

مقترحين، نسبة للوضع السياسي في البالد. ومع ذلك، فمن  100موظفا فقط من ضمن  20اإلنفاذ حيث تم تدريب 
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. وبالتشاور مع جمعية فنيي 2016كلفين باإلنفاذ المتبقيين في عام المقرر أن يُدّرب موظفوا الجمارك والموظفين الم
دات التي ال تستخدم  دات، يركز مشروع التعديل التحديثي التجريبي للُمبرِّ -المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالُمبرِّ

و، وفي أحد الفنادق، على القطاع التجاري (خاصة داخل المشرحة المركزية في المستشفى الرئيسي بمدينة باماك 22
دات وجرى توزيعھا على مراكز  وفي المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا. وتم شراء المعدات واألدوات والُمبرِّ
التدريب المھنية وورش العمل. وفي الوقت الراھن، يدير الفنيون في كل من منطقة من المناطق عمليات اإلصالحات 

  ز ذلك بشرط أن يكونوا أعضاء في جمعية التبريد. أو الصيانة في حلقات العمل أو المراك
  

وفيما يخص أنشطة التعديل التحديثي للھيدروكربون، أفادت اليونيب بأن حكومة مالي تدرك تماما القرارات   .13
دات 1ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية بشأن التعديل التحديثي . وتم اإلبالغ عن معدات التعديل التحديثي للُمبرِّ

، بما في ذلك تحويل خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةالتي تستخدم الھيدروكربون في إطار 
ي جميع الغرف داخل المدارس المھنية والتقنية. وسيتم توفير المعدات اإلضافية المطلوبة ألغراض التعديل التحديث

لمراكز التدريب من أجل تجريب تقنيات التعديل التحديثي للھيدروكربون، وسيتم مناقشة تطوير آلية للحفز مع وحدة 
دات. وباإلضافة إلى  دات أخرى حاليا 22-ونالھيدروكلوروفلوروكرباألوزون الوطنية وجمعية فنيي الُمبرِّ ، توجد ُمبرِّ

  .HC-290 و ،HFC-410A، و HFC-410Aفي السوق المحلية وھي 
  

وفيما يتعلق باالستدامة طويلة األجل للبرنامج التدريبي في مجال التبريد، أفاد اليونيب بأنه سوف يتم تحديث   .14
المناھج الدراسية في مراكز التدريب وستشمل وحدة نموذجية بشأن منح الترخيص للفنيين. وستواصل الحكومة تنفيذ 

  ئيسيين. أنشطة التوعية بين أصحاب المصلحة الر
  

  االستنتاج
  

على قدم وساق على الرغم من الوضع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةيمضي تنفيذ  . 15
في المائة. وتمتثل مالي إلى  89السياسي والصراع العسكري في البالد. ويبلغ مستوى األموال التي صرفت نسبة 

 30مع اللجنة التنفيذية. ومن المقرر أن يقدم التقرير المعني بالتحقق بحلول  بروتوكول مونتريال واتفاقيتھا المبرمة
المواد . ويؤدي نظام تراخيص االستيراد والحصص في البالد مھامه، وسيمكن من خفض استھالك 2016يوليو 

مونتريال.  وذلك تمشيا مع الجدول الزمني الخاص باإلزالة التدريجية لبروتوكول الھيدرو كلورو فلورو كربونية
وسوف تؤدي األنشطة المنفذة في إطار الشريحتين األولى والثانية وتلك المخطط لھا في إطار الشريحة الثالثة إلى  
تعزيز قطاع خدمات التبريد وإلى ضمان االستدامة على المدى الطويل لألنشطة المقترحة في إطار المرحلة األولى 

 المذكورة أعاله.خطة من ال
  

  التوصيات

خطة إدارة إزالة المواد توصي أمانة الصندوق بموافقة شاملة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى ل  .16
لتنفيذ الشريحة، على مستويات  2018 -2016في مالي، والخطة المقابلة لألعوام  الھيدرو كلورو فلورو كربونية

 التمويل المبيّنة في الجدول أدناه، على أساس أن:

دات إذا  (أ)  قررت مالي أن تمضي قدما في عمليات التعديل التحديثي وتقديم الخدمات المرتبطة بالُمبرِّ
السامة والقابلة لالشتعال في معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة أصال لمواد غير قابلة 

عايير لالشتعال، فإنھا تفعل ذلك على افتراض جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بھا، ووفقا للم
 والبروتوكوالت ذات الصلة فقط؛ و
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حتى تستعرض األمانة التقرير المعني بالتحقق  ليوئتديبيأنه لن يتم نقل األموال المعتمدة لليونيب وا (ب) 
 وتأكيد أن حكومة مالي تمتثل لبروتوكول مونتريال واالتفاقية المبرمة بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

 

)الدعم (دوالر أمريكي تكلفة  الوكالة المنفذة( تمويل المشروع (دوالر 
 أمريكي)

  عنوان المشروع

10,400 اليونيب 80,000 خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو 
فلورو كربونية (المرحلة األولى، الشريحة 

  لثة)الثا
 

 (أ)

6,900 اليوئتديبي 92,000 خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو 
(المرحلة األولى، الشريحة فلورو كربونية 

 لثة)الثا

 (ب)

 

  
 

   

 
 
 

                                                                          

 

 


