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  السنواتمشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 
  بوركينا فاسو

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت الموافقة فيه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى)

  2020% بحلول عام 35  الثاني والستون  ، يونيدو رئيسية)ال(يونيب 

 

رفق (المجموعة األولى من الم 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  جيم)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 14.41  2016السنة: 

 

  2016 السنة:  )استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستھالك القطاعي

   الخدمة التصنيع
 14.41    14.41- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  )استنفاد األوزون) بيانات االستھالك (طن من قدرات رابعا(
28.9  :2010- 2009خط األساس لفترة 

0 
 18.00  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

  )استنفاد األوزوناالستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات 
 11.70  المتبقي: 6.30  موافق عليه بالفعل:ال

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017  ) خطة األعمالخامسا(
 استنفادإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  يونيب

  )األوزون
1.6 1.3 0.0 1.0 3.9 

 345,970 90,477 0 113,000 142,493  أمريكي)التمويل (دوالر 

 استنفادإزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  يونيدو
  )األوزون

1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 

 108,891 0 0 0 108,891  التمويل (دوالر أمريكي)
 

-2011 2010  ) بيانات المشروعسادسا(
2012 

2013 2014 2015-
2016 

2017* 2018-
2019 

  المجموع 2020

غير   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 متاحة

غير 
 متاحة

غير  18.79 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9
 متاحة

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من 
  )استنفاد األوزونقدرات 

 غير متاح 11.70 16.20 16.20 16.20 18.00 18.00 غير متاح غير متاح

التمويل 
 الموافق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

120,00 تكاليف المشروع يونيب
0 

0 120,00
0 

0 0 87,000 0 63,000 390,00
0 

 50,700 8,190 0 11,310 0 0 15,600 0 15,600  تكاليف الدعم

150,00 تكاليف المشروع يونيدو
0 

0 0 0 0 90,000 0 0 240,00
0 

 21,600 0 0 8,100 0 0 0 0 13,500  تكاليف الدعم

 األموال التي وافقت عليھا
(دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي)

270,00 تكاليف المشروع
0 

0 120,00
0 

0 0 0 0 0 390,00
0 

 44,700 0 0 0 0 0 15,600 0 29,100  تكاليف الدعم

المطلوب  إجمالي التمويل
الموافقة عليه في ھذا 

 (دوالر أمريكي) االجتماع

177,00 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع
0 

0 0 177,00
0 

 19,410 0 0 19,410 0 0 0 0 0  تكاليف الدعم

 .2016* كان ينبغي تقديم الشريحة الثالثة في عام 

  ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

، الرئيسية المنفذةالوكالة بوصفه  )،يونيب( للبيئةبرنامج األمم المتحدة قدم ، بوركينا فاسونيابة عن حكومة بال -1
إدارة إزالة المواد مويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة تطلبا ل الثمانينإلى االجتماع 

، دوالر أمريكي 87 000 تتألف من ،ةأمريكي اتدوالر 196 410قدرھا  ، بتكلفة إجماليةالھيدروكلوروفلوروكربونية
تكاليف دعم دوالر أمريكي، زائد  90 000و، نيبليو ةأمريكي ترادوال 11 310البالغة تكاليف دعم الوكالة  زائد

 امرحلي اتقرير الطلبويشمل  1.)يونيدو( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةلدوالر أمريكي  100 8البالغة الوكالة 
إلى عام  2013من عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتقرير التحقق من استھالك المواد  عن تنفيذ الشريحة الثانية

  .2019 عام إلى 2017من عام للفترة وخطة تنفيذ الشريحة  2016

  معلومات أساسية

االجتماع السادس إلى  ةيربونكلوروفلوروكدرويالھخطة إدارة إزالة المواد من الثالثة  حةيطلب الشر قُِدم -2
 لألعوام ةيربونكلوروفلوروكدرويالھالك المواد ھالتحقق من است ريتقار لعدم تقديمب بعد ذلك، نظرا حِ وسُ  نيوالسبع
الك ھاست اتيفي مستو رةيبكالتقلبات التتعلق ب اي. وفي ذلك االجتماع، أثارت األمانة قضا2015و 2014و 2013
 اإلجمالي ضيللتخف ةينقطة البدا ىعل التيمناقشة التعد دويونيو بيونيإلى وطلبت  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال

. وستكون هالك المتحقق منھاالستإلى ) استنادا ةي(نقطة البدا ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھالمستدام في است
واألنشطة  ةيربونكلوروفلوروكدرويالھإدارة إزالة المواد خطة مستويات التمويل واستراتيجية  تنقيحھناك حاجة إلى 

 2المرتبطة بھا واالتفاق المقابل للمرحلة األولى.

 ريتقار نظرا لعدم تقديمب بعد ذلك حِ وسُ  نياالجتماع السابع والسبعإلى الثالثة مرة أخرى  حةيم طلب الشردِ وقُ  -3
 ريتقر لعدم تقديمنظرا ب بعد ذلك حِ الثالثة مرة أخرى وسُ  حةيم طلب الشردِ قُ  ن،يوفي االجتماع التاسع والسبع 3.التحقق

 ىعل التيالتعدبشأن معلقة  ھناك قضاياوظلت  ،2016لعام  ةيربونكلوروفلوروكدرويالھالك المواد ھالتحقق من است
خطة إدارة إزالة المواد  اتيجيواسترات ل،يمستويات التمو حيتنقإلى  ؤديتسو ة،ينقطة البدا

وفي ذلك االجتماع، حثت  4.ىواالتفاق المقابل للمرحلة األولا، ھواألنشطة المرتبطة ب ةيربونكلوروفلوروكدرويالھ
تقرير  ميذات الصلة وتقد ايالقضا عيلمعالجة جم دويونيو بيونيالعمل مع  ىفاسو عل نايكبور ومةكح ةيذياللجنة التنف

إلى الثالثة  حةيالشر ميتقدإعادة  نكمي ىحت ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھداف استھالتحقق اإللزامي عن أ
 (ب)).79/7(المقرر  الثمانيناالجتماع 

 ريتقار ب،يوني، من خالل في االجتماع الثمانين فاسو نايكومة بورك(ب)، قدمت ح79/7واستجابة للمقرر  -4
من خطة إدارة إزالة المواد  ىالثالثة من المرحلة األول حةيجانب الشرإلى ، 2016-2013للفترة  المستحقةالتحقق 

  .ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن 

 وتقرير التحقق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

وھو  2016عام في من قدرات استنفاد األوزون  اطن 14.41 قدره استھالكعن حكومة بوركينا فاسو  أبلغت -5
 وأكد تقرير في المائة. 50المطلوب لالمتثال بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس الخاص بالمواد أقل من 

 اناتيكان متسقا مع ب اليمن بروتوكول مونتر 7المبلغ عنه بموجب المادة  2016- 2013التحقق أن استھالك الفترة 
 النظملرموز  حيالصح رياختالفات طفيفة بسبب االستخدام غ وكانت ھناك دان،ياالستھالك التي تم التحقق منھا في الم
                                                 

  الصادرة من وزارة البيئة واالقتصاد األخضر وتغير المناخ إلى األمانة. 2017أغسطس/آب  30وفقا للرسالة المؤرخة  1
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12(ب) من الوثيقة 6الفقرة  2
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26(د) من الوثيقة 5الفقرة  3
  .91/9UNEP/OzL.Pro/ExCom/7(ج) من الوثيقة 6الفقرة  4
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المطلوبة من خطة إدارة إزالة المواد  حةيالشر ذيالمسألة في تنف ذهالمنسقة. وقد أدرجت إجراءات لمعالجة ھ
 .1في الجدول  2016- 2011 للفترة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويرد. ةيدروكلوروفلوروكربونيالھ

 2016-2011للفترة  بوركينا فاسواستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  -1جدول ال
 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 2011 22-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك

           7بيانات المادة 
 525.15 262.00 218.00 225.00 270.50 483.50 503.63 طن متري

 28.88 14.41 11.99 12.38 14.88 26.59 27.70 استنفاد األوزون طن من قدرات
        تقرير التحقق
  262.43 218.71 224.77 270.13   طن متري

  14.43 12.03 12.36 14.86   طن من قدرات استنفاد األوزون
        الفرق

  (0.43) (0.71) 0.23 0.37   طن متري
  (0.02) (0.04) 0.02 0.02   طن من قدرات استنفاد األوزون

 2013عامي  نيب هي تم التحقق منذال ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاالنخفاض في است عزىيو -6
 صيخاالترإصدار المستوردة قبل إدخال نظام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھاستخدام مخزونات المواد ال إلى 2015و

من خطة إدارة إزالة المواد  يتيناألول نيحتينظام الحصص واألنشطة المنفذة في إطار الشر وتطبيقوالحصص؛ 
بنسبة  2016في عام ارتفع االستھالك أن  غيرد. االقتصادي الذي شھده البل والتراجع ة؛يربونكلوروفلوروكدرويھال

 .اقتصاد البلدانتعاش زيادة الطلب من المستوردين مع بدء  نتيجة 2015في المائة مقارنة بعام  20

التي تم التحقق  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاست اتيفاسو أن مستو نايكومة بوركالحظ حتوإذ  -7
لالمتثال  ية المطلوبربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد من خط أساس  ريثكانت أقل بك 2016و 2013عامي  نيا بھمن

من  اطن 18.00( امتري اطن 327.27 قدرھاة منقحة ينقطة بدا فإنھا تقترح، امتري اطن 525.15البالغة  ةيونقطة البدا
من  7المبلغ عنه بموجب المادة  2016- 2011استھالك الفترة متوسط محسوبة على أساس قدرات استنفاد األوزون) 
ببعض  سمحيس) هالتحقق من تمي(الذي لم  2012و 2011الك عامي ھأن إدراج است إلىومة كالبروتوكول. وأشارت الح

د. واستنادا إلى نقطة البداية اقتصاد البل انتعاش، و2016عام في الواردات  ادةيز حظةالك، مع مالھالنمو في االست
 .المنخفض ستھالكمن البلدان ذات حجم االو على أنھا بلد سصنف بوركينا فاالمنقحة، ستُ 

من صادرات اللواردات ولوالحصص  صيلتراخصدار انظاما إل يطبقأن البلد  ضايالتحقق أ ريد تقركوأ -8
 .ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال

 تنفيذ البرنامج القطري تقرير

 ريبموجب تقر يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد الك قطاع ھاست اناتيفاسو عن ب نايكومة بوركأبلغت ح -9
 .اليول مونتركمن بروتو 7بموجب المادة  عنھا المبلغ اناتيمع الب وھي تتسق 2016البرنامج القطري لعام  ذيتنف

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيالثان حةيالشر ذيتنفالمتعلق بمرحلي ال ريتقرال

 قانونيال طاراإل

 يميدون اإلقلعلى المستوى المستنفدة لألوزون اللوائح المتعلقة بالمواد  تنسيق اساتيس ذيالبلد تنف واصلي -10
 .ايقيفي االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفر ةياألعضاء الثمان ىطبقة علالم

المواد المستنفدة لألوزون  راديالدخول) الست رةياإلذن المطلوب (تأش ةيتصدر وحدة األوزون الوطنو -11
من  21و من موظفي الجمارك 150المواد المستنفدة لألوزون. وجرى تدريب ما مجموعه  ىوالمعدات القائمة عل

المواد المستنفدة لألوزون والمعدات  تحديدالتجارة على مراقبة و إدارةمن  يينوكالء التجارالمن  12و مفتشي البيئة
 القائمة على المواد المستنفدة لألوزون.
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 خدمة التبريد قطاع

يي التبريد كمدربين على الممارسات الجيدة تقنمن  15تدريب من أجل عقدت حلقتا عمل لتدريب المدربين  -12
 خمسة عشرغازات التبريد القابلة لالشتعال. وقام ھؤالء المدربون الة لاآلمن المناولةفي خدمة معدات تكييف الھواء و

 .يةيي التبريد من خالل خمس حلقات عمل تدريبتقنمن  220بدورھم بتدريب 

المواد  ىعل القائمةواء ھال فييكوت ديمعدات التبرإعادة تھيئة بشأن  73/34و 72/17 نيالمقرر وفي ضوء -13
 ذيأثناء تنففاسو  نايكبور ومةكحقررت القابلة لالشتعال،  ديغازات التبركي تعمل بل ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

، بدال من ئةيھتالإعادة  مركز زيكتر ليتحو ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيالثان حةيالشر
أصال ا قرران مكما ك لة،يبد ديغازات تبرية لتعمل بربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد  ىالمعدات القائمة عل إعادة تھيئة

ن ھذا التغيير في المشروع من توفير المعدات . وقد مكّ ةيربونكلوروفلوروكدرويھفي خطة إدارة إزالة المواد ال
مجموعات من وحدات  10(مثل  ورش الخدمةللمركز وإلى معاھد التدريب المھني وإلى بعض  سيةواألدوات األسا

النيتروجين  أجھزة تنظيممجموعة من األسطوانات و 40و االسترداد المحمولة ومجموعات إعادة التدوير؛
لعدد أكبر من ورش  رسترداد وإعادة التدويالمعدات إضافية لالخاصة بتوفير مناقصة ال). وتم االنتھاء من والمراشيح

 .2017بحلول نھاية عام تسليم المعدات  ومن المقرر الخدمة

 صرف األموال مستوى

موافق  أمريكيدوالر  390 000من أصل  أمريكيدوالر  365 000، تم صرف 2017أيلول /سبتمبرحتى  -14
يونيدو)، على النحو المبين في دوالر أمريكي ل 150 000و ليونيبدوالر أمريكي  240 000حتى اآلن (عليه 
 .2017بحلول نھاية عام أمريكي دوالر  25 000صرف الرصيد البالغ  تم. وسي2  الجدول

 بوركينا فاسولخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمرحلة األولى من لالتقرير المالي  -2الجدول 
  )بالدوالر األمريكي(

 الوكالة
 المجموع الموافق عليه الشريحة الثانية الشريحة األولى

 المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرف عليهالموافق 

 215,000 240,000 95,000 120,000 120,000 120,000 يونيب

 150,000 150,000 0 0 150,000 150,000 يونيدو

 365,000 390,000 95,000 120,000 270,000 270,000 المجموع

 94 79   100 (%) معدل الصرف

  

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من 

من خطة إدارة إزالة المواد  ىاقترحت المرحلة األول ن،يفي االجتماع الثاني والست تمت الموافقة عليهما ك -15
الك المواد ھفي است في المائة 35نسبته الذي تبلغ تخفيض ال قيفاسو تحق نايكلبور ةيربونكلوروفلوروكدرويھال
- 2010المبدأ للفترة  ثيمن ح هيالموافق عل ليمجموع التمو وكان. 2020بحلول عام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

دوالر  630 000. واستنادا إلى نقطة البداية المنقحة، سيبلغ مستوى التمويل ايكيدوالرا أمر 796 068دره ق 2020
ذلك، اقترحت  على. وبناء )12((و)60/44)، تمشيا مع المقرر اأمريكيدوالرا  068 166انخفاض قدره أمريكي (أي 

دوالر  177 000قدرھا  2017واحدة في عام  حةيشر بحيث تكون ھناك ،ائحالشر عيتوزعلى  اليومة تعدكالح
مجموع في المائة من  10 عادلي(أي ما  يكيدوالر أمر 63 000قدرھا و 2020في عام  رةياألخ حةيوالشر ي،كيأمر
 ).ىلمرحلة األولا ليموت

 :لييما كي ھالثالثة  حةينفذ خالل الشراألنشطة المعدلة التي ستُ و -16

المشروعة في المواد  ريالتجارة غمراقبة  ىعلالقانون  وإنفاذ ركاجمي الموظفمن  80 بيتدر  (أ)
المواد  ريوتطو ،يھاوالمعدات القائمة عل ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال ديالمستنفدة لألوزون وتحد
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 )؛أمريكيدوالر  30 000) (يونيبالتراخيص والحصص (إصدار الداعمة؛ والرصد الدقيق لنظام 

 المناولةممارسات التبريد الجيدة، وتقنيات االسترداد وإعادة التدوير، وين على تقنيمن ال 100تدريب   (ب)
التسرب، وتطوير  توالتحقق من معدالغازات التبريد القابلة لالشتعال، وخفض االنبعاثات ة لاآلمن

 )؛أمريكيدوالر  35 000((يونيب) مواد التدريب التقني 

معدات  ريالسابقة، وتوف حةيا خالل الشرھالتي تم شراؤ ريمعدات االسترداد وإعادة التدو تسليم  (ج)
لتسرب؛ جھازا إلكترونيا للكشف عن ا 20المثال،  ليسب ى(عل ةيإضاف مستلزماتوأدوات و

 ن؛يالقابلة إلعادة الملء؛ وعشر مضخات تفريغ ذات مرحلت ديوأسطوانات استرداد غازات التبر
وإعادة  االستردادمعاھد التدريب المھني، ومركز ) لرةيصغأدوات و د؛يالتبر تغازا أجھزة تحديدو

 )؛أمريكي دوالر 90 000) (يونيدو( الكبيرة الخدمةالتدوير، وعدد قليل من ورش 

 ).أمريكيدوالر  22 000) (يونيبلمشروع ورصده (إدارة ا  (د)

 تھاتوصيتعليقات األمانة و

 تعليقاتال

 نقطة البداية ومستويات التمويل، وتعديل االتفاق تنقيح

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھالمستدام في است اإلجمالي ضيالمنقحة للتخف ةينقطة البدا أسفرت -17
من خطة إدارة إزالة  ىلمرحلة األولا ليشرائح تمو ىعل التيمن قدرات استنفاد األوزون عن تعد اطن 18.0 والبالغة
 .3في الجدول  نيمبال على النحو ،ا بالفعلھيالتي لم تتم الموافقة عل ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال

 نايلبورك ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ىالمنقحة للمرحلة األول ةيزانيالم -3 الجدول
 )كييفاسو (بالدوالر األمر

 المجموع 2020 2017 2013 2010الوكالة مكون المشروع
مفتشو وتعزيز القدرات الوطنية (موظفو الجمارك، 

التجارة) لرصد ومراقبة  إدارةموظفو والبيئة، 
 استيراد وتوزيع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

130,000 20,000 30,000 40,000 40,000 يونيب

 ساتالممار على ديالتبر تقنييل ةيالقدرات التقن تعزيز
 ديالتبرمجال في  دةيالج

145,000 30,000 35,000 40,000 40,000 يونيب

من خالل تعزيز  ةالمساعدة التقنية في قطاع الخدم
مراكز االسترداد وإعادة التدوير، ومؤسسات 

إلصالح االتدريب المھني، وعدد قليل من ورش 
 الكبيرة 

240,000 0 90,000 0 150,000 يونيدو

المواد رصد وتقييم خطة إدارة إزالة 
 ومكوناتھا الھيدروكلوروفلوروكربونية

115,000 13,000 22,000 40,000 40,000 يونيب

630,000 63,000 177,000 120,000 270,000المجموع
  

و واللجنة التنفيذية، سألف من االتفاق بين حكومة بوركينا فا-2و ألف-1من التذييلين  1دلت الفقرة وبالمثل، عُ  -18
لمنقح يحل محل االتفاق الذي ووفق عليه في االجتماع ا المحدثاالتفاق لإلشارة إلى أن  16وتم تحديث الفقرة 

ائي ھالن ريامل بالتقركاالتفاق المنقح ال رفقي. وسوف قةيذه الوثھفي المرفق األول ب نيمبال على النحو ن،يالسبع
 .الثمانينلالجتماع 

أن  ىإل بيوني. وأشار الأيضا خط أساس البلد حيأمانة األوزون لتنق إلىطلب  ميومة في تقدكوستنظر الح -19
 لألطراف من أجل اتخاذ قرار. نياألوزون خالل االجتماع التاسع والعشرومة ستناقش المسألة مع أمانة كالح
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 قانونيال طاراإل

. وسيتم تعديل اليول مونتركداف بروتوھوفقا أل 2017لعام  راديفاسو حصص است نايكومة بوركأصدرت ح -20
نقطة  لمراعاة) األوزونمن قدرات استنفاد  اطن 16.20( امتري اطن 294.50إلى  2018حصص الواردات لعام 

 ن أھداف بروتوكول مونتريال.عقل التي ت البداية المنقحة

 الخالصة

وأقرته  استنفاد األوزونمن قدرات  اطن 18.0 إلى 28.88من  ةينقطة البدا حيأحاطت األمانة علما بتنق -21
 ةيجياالستراتو؛ 2016- 2013للفترة  يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد الك ھاست منالتحقق  ريتقر ىاستنادا إل

 على القائمة واءھال فييكوت ديزة التبرھأج ئةيھالمنقحة لإلزالة التي تحل محل أنشطة إعادة ت
الرغم  علىو. ليالتمو اتيمستو على ليوالتعدمستردة ومعاد تدويرھا،  ديازات تبربغ 22- ربونكلوروفلوروكدرويھال

نظام يجري تطبيق و تقدم؛ي ةيربونكلوروفلوروكدرويھخطة إدارة إزالة المواد ال ذيفإن تنف رات،يمن بعض التأخ
ھداف بروتوكول مونتريال واتفاقه مع اللجنة ألالبلد  ويمتثل ؛التصدير/الستيراداحصص خيص واالترإصدار 

 علىالثالثة  حةيفي إطار الشر المقررةفي المائة. وستعمل األنشطة  90ن عمستوى صرف األموال  يزيدالتنفيذية؛ و
إصدار  مرصد نظا زيتعز علىز كرتُ وس ،ليالمدى الطو علىلخدمة وضمان استدامة األنشطة قطاع ا زيتعز

 بموجب البروتوكول. هالبلد من االمتثال اللتزامات نيكلتم اناتياإلبالغ بدقة عن الب تضمنفي البلد و صيالتراخ

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي: -22

 :يلي اإلحاطة علما بما  (أ)

من خطة إدارة إزالة المواد  ىمن المرحلة األول ةيالثان حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف ريالتقر  )1(
 فاسو؛ نايكلبور ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

ألف من االتفاق بين -2و ألف-1والتذييلين  1بتحديث الفقرة قامت أن أمانة الصندوق   )2(
 نقطة البداية المنقحة ومستوى التمويل إلىينا فاسو واللجنة التنفيذية، استنادا كومة بوركح

محل االتفاق الذي تم  حلي االتفاق المنقحأن  ىلإلشارة إل 16الفقرة  ه تم تحديث، وأنالمنقح
 قة؛يذه الوثھالنحو الوارد في المرفق األول ب على ن،يفي االجتماع السبع هيالتوصل إل

الك المواد ھالمستدام في است اإلجماليالمنقحة للتخفيض  ةيالبداأن نقطة   )3(
 إلىمن قدرات استنفاد األوزون، استنادا  اطن 18.00انت ك ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

المواد الك ھاستباستخدام متوسط  ةمحسوبوھي  الثمانيناالجتماع  إلىالتحقق المقدم  ريتقر
المنقح للمرحلة  لي، وأن مستوى التمو2016- 2011 ترةللف يةربونكلوروفلوروكدرويھال

قدره  فاسو نايكلبور ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ىاألول
 )؛12((و)60/44ة، وفقا للمقرر الكدعم الو فيالكت زائد ي،كيدوالر أمر 630 000

من خطة إدارة إزالة المواد  ىالثالثة من المرحلة األول حةيالشر علىالموافقة   (ب)
، 2019-2017للفترة  المقابلة حةيالشر ذيفاسو وخطة تنف نايكلبور ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

دعم  فيالكت زائد ي،كيدوالر أمر 87 000تألف من ي ،ةيكيأمر اتدوالر 196 410 قدره بمبلغ
دعم  فيالكت زائدأمريكي دوالر  90 000و ب،يونيل ةيكيأمر اتدوالر 11 310 البالغة الةكالو
 اتيومة ستنفذ التوصكوما أن الحھمف ونكيأن  على دويونيل يكيوالر أمرد 8 100 الة البالغةكالو

 ةيالمؤسس اتياآلل زوتعز ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھالتحقق من است ريالواردة في تقر
برنامج  تحديثمن خالل  اناتيوالحصص والب صيالجمارك والتراخاإلبالغ عن لضمان دقة 

  .الجماركتدريب 
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  المرفق األول

صندوق لل ةيذيففاسو واللجنة التن ناكيومة بوركح نيب لمنقحالمحدث ااالتفاق في  الذي يتعين إدراجهنص ال
  ةيربونكلوروفلوروكدروھيالك المواد الھاست ضيالمتعدد األطراف بشأن تخف

  )الرجوع إليھا لتيسيرالتغييرات ذات الصلة بالخط العريض (ترد 

ض في جراء تخفيتعلق بإي("البلد") واللجنة التنفيذية فيما  بوركينا فاسويمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة  -1
من  11.70مية ثابتة قدرھا ألف ("المواّد") إلى ك -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 .بروتوكول مونتريالل بما يتماشى مع الجداول الزمنية 2020كانون الثاني /يناير 1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل 

 في ةيذينفجنة التفاسو والل ناكيمة بورالذي تم التوصل إليه بين حكوذا االتفاق المحدث محل االتفاق ھ حلوي -2
 .يذيةللجنة التنف نيالسبعاالجتماع 

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 قدرات استنفاد األوزون)(بأطنان 
  18.00 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات الصف

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال لمواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات األولى (أطنان 
 )استنفاد األوزون

 غير متاح 18.79 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9غير متاحغير متاحغير متاح

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات األولى (أطنان 
  )استنفاد األوزون

 غير متاح 11.70 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 18.00 18.00غير متاحغير متاحغير متاح

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة الرئيسية 

 ) (دوالر أمريكي)يونيب(

120,0000 0 120,0000 0 0 87,000 0 0 63,000 390,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
الرئيسية (دوالر أمريكي) 

7.5% 

15,600 0 0 15,600 0 0 0 11,310 0 0 8,190 50,700 

التمويل المتفق عليه  2-3
للوكالة المنفذة المتعاونة 

 ) (دوالر أمريكي)يونيدو(

150,0000 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 240,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

13,500 0 0 0 0 0 0 8,100 0 0 0 21,600 

المتفق إجمالي التمويل  3-1
 عليه (دوالر أمريكي)

270,0000 0 120,0000 0 0 177,0000 0 63,000 630,000 

تكاليف الدعم  إجمالي 3-2
 (دوالر أمريكي)

29,100 0 0 15,600 0 0 0 19,410 0 0 8,190 72,300 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
 عليھا (دوالر أمريكي)

299,1000 0 135,6000 0 0 196,4100 0 71,190 702,300 

 6.30 )ونقدرات استنفاد األوزالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 0 )نقدرات استنفاد األوزوالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 11.70 )قدرات استنفاد األوزون(أطنان  22-الھيدروكلوروفلوروكربون ناالستھالك المؤھل المتبقي م 4-1-3

 
     
 


