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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 ملديف
 

االجتماع الذي تّمت الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
 فيه

المراقبةتدبير   

خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

اليؤنديبي، اليونيب (الوكالة 
 الرئيسيّة)

2020المجموع مع حلول عام  الستّون  

 
  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  (الملحق ج المجموعة ل)

  األوزون) ذ(طن من قدرات استنفا 2.4   2016السنة: 

 
 

  2016 السنة: ون)القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوز) أحدث البيانات ثالثا(
عامل   المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 2.4    2.4      22-  الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)(رابعا 

 3.7  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 4.6  (تقدير): 2010- 2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 0.0925  المتبقي: 3.7  موافق عليه بالفعل:

 
  المجموع 2017 ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  اليونيب
  استنفاذ األوزون)

0.2 0.2 

 56,500 56,500  التمويل (دوالر أمريكي)

 
-2011 2010  ) بيانات المشروعسادسا(

2012 
2013 2014 2015 2016 2017 2018-

2019 
2020 Total 

 ال ينطبق 2.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.6 4.6 4.6 ينطبقال   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
 من قدرات استنفاذ األوزون)

 ال ينطبق 0.0925 1.2 2.4 2.4 3.0 3.3 3.3 3.7 ال ينطبق

التمويل 
الموافَق 

عليه 
دوالر (

  )أمريكي

 

تكاليف  اليؤنديبي
  المشروع

400,000 0 20,000 0 0 0 0 0 0 420,000 

تكاليف 
  الدعم

30,000 0 1,500 0 0 0 0 0 0 31,500 

تكاليف  اليونيب
  المشروع

355,940 0 173,400 0 100,660 0 50,000 0 0 680,000 

تكاليف 
  الدعم

46,272 0 22,542 0 13,086 0 6,500 0 0 88,400 

األموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذيّة 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف 
  المشروع

755,940 0 193,400 0 100,660 0 0.0 0 0 1,050,000 

تكاليف 
  الدعم

76,272 0 24,042 0 13,086 0 0.0 0 0 113,400 

إجمالي التمويل 
المطلوب في ھذا 

دوالر االجتماع (
 )أمريكي

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 50,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 0 0 6,500 0 0 6,500 

 
  فرديينظر فيه بشكل   األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 
طلبًا لتمويل الشريحة الرابعة والنھائيّة ، الملديفعن حكومة  نيابةً ساسيّة، األمنفّذة الوكالة ال، بصفته ونيب. قّدم الي1

زائد تكاليف  دوالر أمريكي 50,000من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة، بقيمة  ىللمرحلة األول
ويشمل ذلك تقريًرا مرحليًّا حول تنفيذ الشريحة الثالثة  .1وحدهلليونيب   دوالر أمريكي 6,500 دعم الوكالة بقيمة 

  .2020 – 2018وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّةتقرير عن استھالك 

  

  الھيدروكلوروفلوروكربونيّةالمواد استھالك 
 

طنًا من قدرات استنفاذ األوزون للمواد  2.4أشارت حكومة الملديف إلى استھالك  .2
في المئة دون الخط األساس للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة  52، أي 2016الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في عام 

  .1معروض في الجدول  2016 – 2012الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للفترة المتثال. استھالك المواد تحقيق ال

 ) 2016 – 2012للفترة  7استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في الملديف (بيانات المادة . 1الجدول 
 الخط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 76.47 43.60 44.47 60.28 57.94 67.00 أطنان متريّة
 4.60 2.40 2.45 3.32 3.19 3.69 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون

 
إلى التنفيذ الصارم لألنظمة  2010يعود التراجع في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة منذ عام  .3

حّددت ھذه األنظمة و .2010المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة التي دخلت حيز التنفيذ في عام  استيرادالتي تُراقب 
الكوتا السنويّة دون االستھالك األقصى المسموح به، وزادت الضرائب على واردات المواد 

ھذا ا يعود ة على الواردات غير المسموح بھا. كمم، وفرضت عقوبات صارواألمزجةالھيدروكلوروفلوروكربونيّة 
  إلى تنفيذ األنشطة ضمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة.  التراجع

  
  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

  
أشارت حكومة الملديف إلى بيانات استھالك قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بموجب تقرير تنفيذ  .4

  لبروتوكول مونتريال. 7الذي يتماشى مع البيانات الُمبلَّغ عنھا بموجب المادة  2016البرنامج القطري لعام 

  
  ونيّةالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب

  
  اإلطار القانوني

  
وروكربونيّة وتوزيعھا، مع اإلشارة تواصل الحكومة تنفيذ األنظمة لمراقبة واردات المواد الھيدروكلوروفل .5

، تّمت 2015. في عام 2020مع حلول عام  بشكل كاملكربونيّة لمواد الھيدروكلوروفلورواإلى أنّھا قد التزمت بإزالة 
مواد على الالتجھيزات القائمة  استيرادالموافقة على قانون حماية طبقة األوزون، الذي حظر 

ضابط إنفاذ حول تحديد المواد  129. وجرى تدريب 2016مايو/أيار  31بدًءا من  الھيدروكلوروفلوروكربونيّة

                                                 
  .من وزارة البيئة والطاقة في الملديف إلى اليونيب 2017سبتمبر/أيلول  19بموجب كتاب صادر في تاريخ  1
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تسليم ست وحدات ألجھزة التعّرف على غازات التبريد لدائرة الجمارك الھيدروكلوروفلوروكربونيّة ومراقبتھا وتّم 
  ملديف.الفي 

 قطاع خدمة التبريد
  
حول الممارسات الجيّدة في خدمة التبريد  فنيًّا 57 ورھم،ا، بدكمدّربين الذين دّربوتّم تدريب أربعين فنيًّا  .6

فنيًّا يعملون  38وتلقّى  غازات تبريد بديلة ذات معامل احترار عالمي منخفض؛ وتكييف الھواء، بما في ذلك مناولة
 ة؛ وحظي مدّرب أساسي واحد حول ممارسات التبريد الجيّدفي ھذا المجالعلى متن مراكب صيد تدريبًا مختًصا 

؛ كما شارك ممثّلون من الصناعة والحكومة في مؤتمَرْين دوليَّْين اومناولة غازات التبريد البديلة على تدريب في ألماني
قابلة لالشتعال. إلى ذلك، جرى تنظيم ورشة عمل وطنيّة للجھات المعنيّة حول المعايير التبريد الحول مناولة غازات 

ء، مّما أدى إلى تحديد األولويّات بالنسبة إلى معايير نقل غازات التبريد القابلة والمصادقة لقطاع التبريد وتكييف الھوا
  لالشتعال في الملديف وتخزينھا.

  
  المساعدة الفنيّة لقطاع الخدمة

 
عمليّة  2438A-Rاستكملت المؤسسات الخمس في قطاع صيد األسماك التي تلقّت حوافز لالنتقال إلى  .7

) Maldives Horizon Fisheriesالمستفيدة (ملديف ھورايزون فيشوريز  اتالمؤسس إحدى علنتأُ التحّول. و
شركة الصيد األولى الصديقة لألوزون في الملديف، بما أنّھا حّولت تجھيزاتھا كلّھا القائمة على المواد 

يل قائم . وجرى استكمال عمليّات التحويل التجريبيّة ھذه بالرغم من بدR-438Aإلى الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 
 22- على معامل احترار عالمي مرتفع، بما أّن الملديف واجھت تحديًا كبيًرا لتخفيض استھالك الھيدروفلوروكربون

ا من اقتصاد البلد. يُعتبَر تأخير ھذا النشاط النتظار بديل قائم على  في قطاع صيد األسماك الذي يُشّكل جزًءا مھّمً
لمواد ستھالك اض البلد لخطر عدم االمتثال اللتزامه باإلزالة الكاملة المعامل احترار عالمي منخفض عامالً يُعرّ 
  . 2020الھيدروكلوروفلوروكربونيّة مع حلول عام 

األجھزة التجارية والمنزلية ذات تّم تأخير برنامج الحوافز لألسر والمؤسسات التجاريّة الصغيرة بسبب غياب  .8
وسيُستكَمل في حلول عام  2017ن، بدأ البرنامج في أغسطس/آب معامل االحترار العالمي المنخفض في السوق. لك

2019.  

من خالل اإلشارة إلى التأخيرات في ھذا المكّون، سعت األمانة إلى الحصول على توضيح بشأن استدامة ھذه  .9
اليؤنديبي أن  . رًدا على ذلك، شرح3الجھود وحول كيفيّة تطبيق عمليّات إعادة التھيئة بموجب مقّررات اللجنة التنفيذيّة

إلى  25، إنّما قد يُقّدم حوافَز (مثالً 22-نالبرنامج لن يشمل إعادة تھيئة المعّدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربو
نھائيّين، وجمع غاز المستخدمين ل) لR-32أو  290- ھيدروكربونالھوائي جديد قائم على  في المئة من كلفة مكيف 35

من وحدة تكييف الھواء القديمة ألھداف االستصالح. في خالل فترة  22-وكلوروفلوروكربونالتبريد القائم على الھيدر
وحدة تكييف ھواء قائمة على معامل احترار عالمي منخفض لبرنامج  700 – 600التنفيذ المقبلة، سيتّم شراء 

ن برنامج الحوافز يجب توسيع الحوافز، من أجل تشجيع استيراد مثل ھذه المعّدات في المستقبل. كما تعتبر الحكومة أ
نطاقه ليشمل عدًدا أكبر من المستفيدين للسماح للسوق بالتكيّف، مّما يجعل البدائل القائمة على معامل احترار عالمي 
منخفض أكثر فاعليّة من حيث الكلفة العتمادھا. إلى ذلك، سينظر اليؤنديبي في الفرص المتوفّرة ليرى إذا كان ذلك 

  دعم تمويلي آخر.ممكنًا من خالل 

  

                                                 
 44.2أ (134-في المئة)، والھيدروفلوروكربون 45.0( 125- في المئة)، والھيدروفلوروكربون 8.5( 32- يتّم استخدام مزيد من الھيدروفلوروكربون 2

 .22-في المئة) إلعادة تھيئة تجھيزات قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون 0.6( R-601aفي المئة) و 1.7(R-600 في المئة)، و
 .73/34و 72/17المقّرران  3
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  وحدة رصد المشروع وتنفيذه 
  

أشرفت وحدة األوزون الوطنيّة على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة. ونظّمت  .10
أنشطة توعويّة، بما في ذلك ورشتي عمل حول قانون حماية األوزون الجديد ومسائل مرتبطة بإزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ وطاولة مستديرة لحوار حول السياسات؛ وثالث ورش توعويّة حول كفاءة الطاقة 

  وتقنيّات جديدة في قطاع التبريد وتكييف الھواء.

 
  مستوى صرف األموال

  
لليونيب  دوالر أمريكي 579,340( دوالر أمريكي  824,080، تم صرف 2017في سبتمبر/أيلول  .11
الموافق عليه حتى اآلن  دوالر أمريكي  1,050,000 لليؤنديبي) من أصل مبلغ دوالر أمريكي  244,740و
سيتّم و. 2لليؤنديبي) كما ھو وارد في الجدول  دوالر أمريكي  420,000لليونيب و دوالر أمريكي  630,000(

  .2018مع حلول ديسمبر/كانون األول  دوالر أمريكي  225,920 صرف رصيد

 
 )دوالر أمريكيتقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة للملديف (. ال2الجدول 

 الوكالة
 المجموع الموافَق عليهالثالثةالشريحة الثانيةالشريحة  الشريحة األولى

المبلغ 
 الموافَق عليه

المبلغ 
المصروف

المبلغ 
الموافَق عليه

المبلغ 
المصروف

المبلغ 
 الموافَق عليه

المبلغ 
 المصروف

المبلغ 
 الموافَق عليه

المبلغ 
 المصروف

 579,340 630,000 50,000 100,660 173,400 173,400 355,940 355,940 اليونيب
 244,740 420,000 0 0 4,100 20,000 240,640 400,000 اليؤنديبي
 824,080 1,050,000 50,000 100,660 177,500 193,400 596,580 755,940 المجموع

معّدل 
الصرف 

(%)
79 92 50 78 

  

  خطة التنفيذ للشريحة الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
  

  :2020 كانون األول/وديسمبر 2018كانون الثاني /سيتّم تنفيذ األنشطة التالية بين يناير .12

دوالر  15,000ضابط إنفاذ (اليونيب) ( 30لألوزون وتعديالته لـجديد القانون الورشة تدريبيّة حول   )أ(
 )؛أمريكي

 
التبريد  جيدة فيارسات الاألنظمة الجديدة، والمم علىفنيًا في قطاع التبريد وتكييف الھواء  60تدريب   )ب(

 )؛ر أمريكيدوال 10,000غازات التبريد ذات معامل االحترار العالمي المنخفض (اليونيب) ( ومناولة
 

ى المحلي حول رصد/خدمة تجھيزات مشارًكا وتدريب على المستو 30ورشة لتدريب المدّربين لـ (ج) 
  ؛)دوالر أمريكي 10,000مشارًكا (اليونيب) ( 20ُمعادة تھيئتھا على متن مراكب الصيد لـ

  
منزليّة دعم التجھيزات (مثالً أجھزة تكييف الھواء الصغيرة) من خالل برنامج الحوافز لألجھزة ال (د) 

حترار مل االواألجھزة التجاريّة الصغيرة من خالل تأمين أموال دعم ألجھزة تكييف الھواء ذات معا
  ؛)ر أمريكيدوال 165,000العالمي المنخفض (اليؤنديبي) (تمويل الرصيد من الشريحة السابقة البالغ 

  
دوالر  10,000جعيّة (اليونيب) (حملة توعية، بما في ذلك إنتاج مواد تعريفيّة وترجمة المواد المر (ه) 

  )؛أمريكي
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  ).دوالر أمريكي 5,000إدارة تنسيق المشروع ورصده (اليونيب) ( (و) 
  
  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا
  

  التعليقات
  

  التقرير حول استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
 

بلغ المستوى  2016في الملديف في عام عند اإلشارة إلى أن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة  .13
مع اللجنة التنفيذيّة، أعطت الحكومة الضمانات بأن االنفاذ الصارم لنظام الكوتا  ااألقصى المسموح به في إطار اتفاقھ

وإصدار التراخيص الخاص بھا من شأنه أن يضمن االمتثال لھذا االتفاق وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 
 نتقديم طلبات للحصول على تراخيص استيراد وتدوي. كما يتم اختبار النظام اإللكتروني ل2020مع حلول عام  بالكامل

  .2018الواردات الفعليّة وستوضع اللمسات األخيرة عليه في أواسط عام 

  يّةالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  اإلطار القانوني
  

طنًا من  2.4بنسبة  2017المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لعام  الستيرادأصدرت حكومة الملديف كوتا   .14
قدرات إستنفاذ األوزون، وھي نسبة دون أھداف المراقبة لبروتوكول مونتريال ووفق االستھالك األقصى المسموح 

  به.

  قطاع خدمة التبريد
  

ذكر اليؤنديبي أنّه لن يكون قادًرا على رفع تقرير إال إلى  ،4(ج)75/62من خالل اإلشارة إلى المقّرر   .15
عندما يُعطي المشروع التدليلي للبدائل الخالية من  2018االجتماع األول للجنة التنفيذيّة في عام 

الذي تّمت الموافقة  كصيد األسما الھيدروكلوروفلوروكربون والقائمة على معامل احترار عالمي منخفض في قطاع
ستنتقل إلى بدائل ذات R-438A كما كّرر أن مراكب الصيد ھذه التي تّمت إعادة تھيئتھا بـ عليه منذ عاَمْين نتائجه.

النتائج  أعطتمتى كملت المشروعات التدليليّة ومعامل احترار عالمي منخفض على حسابھا الخاص، وذلك متى استُ 
صيد األسماك استخدامھا. إلى ذلك، أشار اليؤنديبي إلى أّن حكومة الملديف تُعيد النظر في نھجھا  بدائل يُمكن لقطاع

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بما أنّھا ال ة خطل تھاقاربمضمن  2020لتحقيق حياديّة الكربون في عام 
ات معامل احترار عالمي منخفض للقطاعات ذات الصلة تزال تواجه تحديات تقنيّة في سعيھا إلى البحث عن بدائل ذ

مواصلة استكشاف ب. لكن الحكومة تلتزم كالتي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون في اقتصادھا، مثل صيد األسما
البقاء قابلة لالستدامة اقتصاديًّا من أجل االسليمة فنيًّا، والمتوفّرة، والمنخفض العالمي الحترار االالخيارات ذات معامل 

  على مسار منخفض لنمّو الكربون في البلد.

  
   

                                                 
وفي كل عام بعد ذلك حتى اعتماد تكنولوجيا أخرى قائمة على معامل احترار عالمي  2017الطلب من اليؤنديبي اإلبالغ في االجتماع األول في عام  4

لمي ر العاحتراعامل االممنخفض بشكل كامل، عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي اختارتھا الحكومة، بما في ذلك توفّر غازات التبريد ذات 
ة إدارة إزالة المواد الُمعاد تدويره من مكون االسترداد وإعادة التدوير لخط 22-المنخفض في السوق واالستخدام المحتمل للھيدروكلوفلوروكربون

 .2019الھيدروكلوروفلوروكربونيّة مع استعراض األمانة للنھج المختار في عام 
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  الخاتمة
  

مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في الملديف يتقّدم والبلد إلى أن تنفيذ اإلزالة المسّرعة للأشارت األمانة  . 16
 يُواَصل تنفيذ ،إلى ذلك ، والتفاقه مع اللجنة التنفيذيّة.2016و 2015يمتثل ألھداف بروتوكول مونتريال في عامي 

مين ويجري تأ وافز؛األنشطة في قطاع خدمة التبريد كما ھو ُمخطَّط لھا؛ وتّمت تسوية حاالت التأخير في برنامج الح
شريحة ھا ضمن اللطَّط المساعدة إلى قطاع صيد األسماك. وسيتّم تعزيز األنشطة التي تم تنفيذھا حتى اليوم وتلك الُمخ

لمسّرعة الإلزالة و، على األمد الطويل االمتثال للبروتوكولمن شكل أكبر لتمكين البلد قطاع الخدمة بفي النھائيّة 
من أجل  لصارمةإلى أن حكومة الملديف راجعت سياستھا اكما أشارت األمانة  .للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة

ھھا البلد في تحديات التي واج، واتباع مسار نمو كربون منخفض، مع ذكر ال2020تحقيق حياديّة الكربون في عام 
لحكومة اصل اتحديد التكونولوجيّات ذات معامل االحترار العالمي المنخفض لقطاعات اقتصاديّة مھّمة. لكن، تو

ل الطلب بشكبلنظر االتزامھا بتخفيض أثر إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة على المناخ عند اإلمكان. يوصى 
حيث يجب إعداد  2020م بإزالة كاملة في عا تاألخيرة لخطة إدارة اإلزالة الوحيدة التي تعھّد بما أنّھا الشريحة فردي

لتبريد ذات ى غازات امة إلتقارير مرحليّة، بما في ذلك تلك بشأن االنتقال من التكنولوجيا المؤقّتة التي اختارتھا الحكو
  معامل االحترار العالمي المنخفض حتى استكمال اإلزالة.

  
  التوصية

  
  قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في النظر في: . 17

  
اد اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المو  )أ(

  لمواد في الملديف؛ھذه االھيدروكلوروفلوروكربونيّة لإلزالة التامة ل
 
 الطلب من اليؤنديبي واليونيب:  )ب(

 
 
التدليلي حول  بشأن تقّدم المشروع 2018إبالغ اللجنة التنفيذيّة في اجتماعھا األول في عام  )1(

 ملديف؛لقطاع صيد األسماك في الغازات التبريد ذات معامل االحترار العالمي المنخفض 
 

ختارھا تالتي  مواصلة اإلبالغ بشكل سنوي عن تقّدم عمليّة االنتقال من التكنولوجيا المؤقتة )2(
ر ومة إلى غازات التبريد ذات معامل االحترار العالمي المنخفض بموجب المقرالحك
رة طة إداخ(ج) وحول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النھائيّة حتى استكمال 75/62

 ؛2020في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّةإزالة 
 

واليونيب تقديم تقرير استكمال المشروع إلى االجتماع الطلب أيًضا من حكومة الملديف واليؤنديبي  (ج) 
  ؛2022ول للجنة التنفيذيّة في عام األ

  
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في الموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من خطة إدارة إزالة و (د) 

، زائد دوالر أمريكي 50,000، بقيمة 2020- 2018الملديف وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لفترة 
  لليونيب. دوالر أمريكي  6,500تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  
     
 

 


