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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
  

  : مالي مشروع  مقترح
  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة (اليونيب) وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي 

  (اليوئنديبي) 

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الرابعةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 مالي
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
  )األولىالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  2020% بحلول عام 35  والستونالثالث   (رئيسية) اليونيباليوئنديبي، 

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 9.08  2018السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2018 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيب  التبريد

  ات
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 9.08    9.08      22 - الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 15.00  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 15.00  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 9.80  المتبقي: 5.20  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع  2020 2019  ) خطة األعمالخامسا(

 0.26 0.26 0.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليوئنديبي

 30,100 30,100 0  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.74 0.26 0.48  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

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

 

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

مونتريال حدود االستهالك في بروتوكول 
  (تقديرية)

 غير متوفر 9.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0 غير متوفر غير متوفر

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

 غير متوفر 9.8 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0 غير متوفر غير متوفر

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
 المبدأحيث 
(دوالر 

  أمريكي)

تكاليف   اليوئنديبي
  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 الموافق عليها من 
قبل اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

225,000 0 55,000 0 0 172,000 0 0 0.0 0.0 452,000 

 44,900 0.0 0.0 0 0 17,300 0 0 7,150 0 20,450  تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب 
عليها خالل هذا الموافقة 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0 0  0 0 0 0 0 52,000* 0 0 

 0 0 6,760 0 0 0 0 0  0 0  تكاليف الدعم

 .2018* كان ينبغي تقديم الشريحة الرابعة في عام 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع
  

المرحلة األولى  من الرابعةالشريحة  ، طلباً لتمويلرئيسية كوكالة منفذة اليونيب، قدّم ماليبالنيابة عن حكومة   -1
ة،  من دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال درهخط دعم  دوالر أمريكي، 52,000 بمبلغ ق اليف ال د تك زائ

ريحة . 1دوالر أمريكي لليونيب فقط 6,760للوكالة البالغة  من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الش الثالثة يتض
  . 2020 إلى 2019للفترة من خطة تنفيذ الشريحة و

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

ة   -2 وم ك ت ح غ ل يأب ال ن م الك  ع ه ت ا 9.08اس ف ن ت درات اس ن ق ن م ن األوزون دط واد م م  ال
ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ة فال ام ي واد 2018ي ع م ل ال ل ث ت الم اس ل ط األس الك دون خ ه ت و اس ، وه

تهالك  1. ويبين الجدول في المائة 39بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة   نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد اس
2014-2018.  

  )2018-2014للفترة  7(بيانات المادة  ماليالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استهالك المواد 1الجدول 

 خط األساس  2018 2017 2016 2015 222014-الهيدروكلوروفلوروكربون
 272.30 165.00 185.09184.00175.09165.09 طن متري

 15.00 9.08 10.1810.129.639.08 طن من قدرات استنفاد األوزون

تور  -3 تخدم هذه المادة في خدمة ف 22-مالي الهيدروكلوروفلوروكربون دتس التبريد وتكييف  تطبيقاتقط ، وتس
تهالك  .الهواء الحالية بب  االنخفاضذ في خآ 22-الهيدروكلوروفلوروكربونإن اس القائمة على المعدات  انخفاضبس

ات  دروكلوروفلوروكربونمركب ذ خط22-الهي ة من خالل ، وتنفي دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال
وابط التنظيمية والتدريب وبناء  ات الخدمة الجيدةقدرات فنيي االض لبدائل الخالية ، وزيادة اعتماد الخدمة على ممارس

مامن  ي ية وال س قات تكييف الهواء.في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربون خدام  تطبي ت للمواد  مبلغ عنهال يوجد اس
    .في السوق المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمستنفدة لألوزون باستثناء 

  تنفيذ البرنامج القطريتقرير عن 

تهعن البيانات القطاعية ال ماليأبلغت حكومة   -4 تقرير عن ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب الالس
ى ا، 2018تنفيذ البرنامج القطري لعام  قة مع البيانات المبلغ عنها بمقتض من  7 لمادةوقد كانت هذه البيانات متس

  بروتوكول مونتريال. 

   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  الثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ادرات تنفذ حكومة مالي  -5 ص لواردات وص تنفدة لألوزون، ومنها نظام تراخيص وحص المواد  المواد المس
وم الهيدروكلوروفلوروكربونية.  ادر فيينظم المرس تيراد المواد ال 2007يناير كانون الثاني/ 22 الص تنفدة اس مس

ة لألوزون دروكلوروفلوروكربوني ك المواد الهي ا في ذل ة على ، بم ائم دات الق االمواد والمع دات الق ة علىوالمع ، ئم
ديرها واالتجار بها تخدامها وإعادة تص وابط التنظيمية من خالل عمليات  .واس لت الحكومة تعزيز الض لتفتيش اواص

حنات غير القانونية وتدريب موظفي الجمارك ووزارة الالمن واق المحلية لتحديد حاالت الش تجارة تظمة في األس
رة الجمارك وأنشطة التوعية التي تركز على لوائح المواد المستنفدة لألوزون بين المستوردين وشركات الشحن وسماس

ركات  ل الحكومة تنفيذ اللوائحو .الخدمةوتجار التجزئة وش تنفدة  تواص تيراد المواد المس ألوزون لالتي تحظر اس
 .  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تستخدم المواد المستنفدة لألوزون بخالف

   

                                                 
  .األمانةإلى  ماليفي  والصرف الصحي والتنمية المستدامة من وزارة البيئة 2019 مارس/آذار 18وفقاً للخطاب تاريخ  1
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  قطاع خدمة التبريد

  تتضمن األنشطة الرئيسية المنفذة ما يلي:  -6

ما مجموعه   )أ( تدريب  قات عمل ل ئة وغيرهم من  175تم عقد خمس حل موظفاً من موظفي الجمارك والبي
تيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعها. ويجري تنقيح  بط اس موظفي اإلنفاذ على مراقبة وض

زون واستيراد بحيث يشمل كتيب تدريب بشأن لوائح المواد المستنفذة لألو الجمركيتدريب المنهج مدرسة 
 وتصدير المواد المستنفدة لألوزون؛

فنياً من فنيي التبريد حول الممارسات الجيدة في خدمة  225تم عقد ست حلقات عمل لتدريب ما مجموعه    )ب(
ترداد وإعادة تدوير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمناولة  معدات تكييف الهواء، بما في ذلك اس

 يدروكربون؛اآلمنة لغازات تبريد اله

راء   )ج( ليم معدات وش ) 3عمل مختارة في مقاطعتي باماكو ( وحلقاتأدوات إلى أربعة مراكز تدريب وتس
يج مل المعدات و .(1)و وس فالتبريد،  غازات أجهزة التعرف علىتش ريب اإللكترونية  وأجهزة كش التس

، واسطوانة االسترداد، رووحدات االسترداد وإعادة التدوي ،المحمولة، ومضخات التفريغ، وأجهزة القياس
 ؛ ووأدوات السالمة وملحقاتها

 
تخدم النهائي للتبريد التجاري تم   )د( طة التي تتم في إطار المكون الفرعي للمس لعدم توفر  نظراً تأجيل األنش

ة الحترار العالميا ذات إمكانيةتقنيات  بيل المثال( المنخفض للتعديل التحديثي  ت، الهيدروكربوناعلى س
ة لهذا المكون ( ت).لمعدال ص تخدام األموال المخص دوالر أمريكي) لتوفير دعم المعدات  10,000تم اس

 .لمراكز التدريب

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

د   -7 تخدام أموال وحدة تنفيذ ورص اريع. وتم اس د تنفيذ المش اريع دوراً في رص د المش تلعب وحدة تنفيذ ورص
اريع  دار المش اريين من أجل تقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإص تش لتوظيف اس

  .التوصيات لتحسين الفعالية. وقدّم االستشاريون تقريرين سنويين إلى وحدة األوزون الوطنية

  مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن، تم صرف  448,830، من أصل مبلغ الـ 2019 مارس/آذاركما في    -8
ب و 196,830( دوالر أمريكي 434,723 ديبي) 237,893دوالر أمريكي لليوني على النحو  دوالر أمريكي لليوئني

  .2020عام  بحلولدوالر أمريكي  14,107. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2المبيّن في الجدول 

(دوالر  لمالي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من  : التقرير المالي عن المرحلة2الجدول 
  أمريكي)

  معّدل الصرف (%)  الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
موافق 

  عليه
موافق تم صرفه

 عليه
موافق   تم صرفه  موافق عليه تم صرفه

  عليه
  تم صرفه

 80,000 80,000 55,000 55,000 61,830 *61,830 44,000  44,000 اليونيب
 77,893 92,000 0 0 160,000 35,000160,000 35,000 اليوئنديبي
 157,893 172,000 55,000 55,000 221,830 20,000221,830 35,000 المجموع

رف  دل الص مع
% 

100.00100.092.0 97.0 

  دوالر أمريكي خالل االجتماع الثالث والسبعين. 3,170إعادة مبلغ دوالر أمريكي : تمت  65,000*تمت الموافقة على 
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  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020حزيران/يونيو  حتى 2019 مارس/آذاراألنشطة التالية في الفترة من سيتم تنفيذ   -9

ب  )أ( دري ارك  80 ت اذموظف من موظفي الجم ة وغيرهم من موظفي اإلنف ة المواد والبيئ د ومراقب دي  على تح
افة إ الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لى تنفيذ باإلض

 ؛دوالر أمريكي)  20,000( نظام الحصص (اليونيب)
 

ذلك استرداد  خدمة معدات تكييف الهواء بما في في ممارسات الجيدةالعلى  فنياً من فنيي التبريد 100تدريب    )ب(
ية تدوير المواد الهيدروكلوروفلوروكربون غازات والمناولة اآلمنة  وإعادة   )اليونيب( الهيدروكربونتبريد ل

 و ) ؛دوالر أمريكي 22,000(
  

 ).أمريكي دوالر 10,000( تنفيذ أنشطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةرصد المشروع   )ج(
 

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني

دة والمحد 2019بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  ماليأصدرت حكومة   -10
تنفاد األوزونمن قدرات اطن  8.25 عند في  39أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال بحوالي ، وهي أقل من س

  المائة.

  قطاع خدمة التبريد

ار اليونيب   -11 ابقة.أش ريحة الس طة الش ي في البلد، فقد تأخر تنفيذ أنش ياس ع الس بب الوض تم حل  إلى أنه بس
  .وطنية، تم اإلسراع بتنفيذ األنشطةالتأخيرات اآلن وبالتعاون مع وحدة األوزون ال

ح اليونيب   -12 ة الحترار العالميا إمكانيةأن توافر البدائل ذات أوض محدود.  R-32 و R-290 مثل المنخفض
طة التعديل التحديثي في  فيو  ،R-290ى إل 22-الهيدروكلوروفلوروكربون تطبيقات تكييف الهواء منما يتعلق بأنش

ً أن حكومة مالي تدرك تمام اليونيبأبلغ  أن التعديل التحديثي. ا ادرة عن اللجنة التنفيذية بش لة الص  2القرارات ذات الص
تخدام اآلمن و جع التعديل التحديثي للمعدات لغازات التبريد التغطي برامج التدريب االس تعال ولكنها ال تش قابلة لالش

  .قابلة لالشتعال بدائلب المواد الهيدروكلورفولوروكربونيةالقائمة على 

طة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي ما   -13 تدامة الطويلة األجل ألنش اليونيب ، ذكر يتعلق باالس
. وبالنسبة موظفي الجمارك واإلنفاذ باستمرار على قضايا األوزون من خالل مدرسة التدريب الجمركي أنه يتم تدريب

تخدام اآلمن الخدمةقطاع ل ات الجيدة واالس تمر تنفيذ برامج تدريب الفنيين على الممارس يس ، البديلة لتبريدلغازات ا، س
طة باوإلى جانب بناء قدرات مراكز التدريب من خالل دعم المعدات ؛  لوثيق مع لتعاون امن خالل تنفيذ هذه األنش

  .، سيتم ضمان استدامة هذه البرامجةجمعيات الخدم

 الخالصة

سي الصعب في  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طختقدّم تنفيذ ي  -14 سيا على الرغم من الوضع ال
رف األموال  توى ص تناداً إلى بيانات المادة  في المائة. 97البالد. ويبلغ مس ، فإن مالي ممتثلة 2018لعام  7واس

طة  .لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية ل مالي تنفيذ تدريب فنيي الخدمة وموظفي اإلنفاذ وأنش وتواص
ات الفنية من خالل دعم المعدات والعمل الوثيق مع جمعية التبريد من  س التوعية، واتخذت خطوات لبناء قدرات المؤس

                                                 
  .73/34و 72/17القرارات  2
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طة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. لن يتم تنفيذ برنامج حوافز  تدام ألنش تخدمين أجل التنفيذ المس المس
يات تعديل تحديثي لمعدات التبريد التجاري، ويتم  اس من أجل إجراء عمل يذه في األس لذي تم اقتراح تنف هائيين ا الن
تخدام أموال هذا البرنامج من أجل دعم المعدات في مؤسسات التبريد. وخالل المرحلة الرابعة، ستواصل الحكومة  اس

  للحفاظ على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.تعزيز قدرة فنيي الخدمة وموظفي اإلنفاذ 

  التوصية

علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -15
مولية على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمالي؛ وتوصي أيضاً بالموافقة الش

ريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مالي،  وخطة تنفيذ الش
قررت مالي  إذاالمقابلة لها بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه أنه  2020-2019للفترة 

رة بعمليات  امة في معدات التبريد التعدالمباش تعال والس يل التحديثي والخدمة المرتبطة بها لغازات التبريد القابلة لالش
تعال،  س اس للمواد غير القابلة لالش ممة في األس ؤوليات والمخاطر وتكييف الهواء المص المرتبطة تتحمل كافة المس

   الصلة. بذلك وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات
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