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  :تها بشأن مقترح المشروع التالياتتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصي
  

  اإلزالة
  
  اليونيب/اليوئنديبي  )الشريحة الثانية(النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية إلزالة إدارة اخطة  •
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ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

مالي

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 11  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

13 13. CFC

0 CTC

0 Halons

0 Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 16.2 16.2 16.2 0.

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

16.2 16.2 16.2 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 172,000.

تكاليف الدعم 12,900.

يونيب تكاليف المشروع 120,000.

تكاليف الدعم

150,000. 322,000.

11,250. 24,150.

78,000. 198,000.

15,600. 10,140. 25,740.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 292,000. 228,000. 520,000.

تكاليف الدعم 28,500. 21,390. 49,890.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 292,000. 0. 292,000.

تكاليف الدعم 28,500. 0. 28,500.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 228,000. 228,000.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

21,390.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

21,390.
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  وصف المشروع

 ،، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية)اليونيب( حكومة مالي، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة بالنيابة عن  -1
  في مالي تنفيذ برنامج العمل األول من خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونيةعنتقريرا مرحليا 

 طلبا لتمويل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة كما قدم اليونيب. إلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية
 دوالرا أمريكيا 10 140 البالغة  دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة78 000النهائية بإجمالي تكاليف تبلغ 

 دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم 11 250 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 150 000ليونيب ول
  ).اليوئنديبي(دة اإلنمائي المتح

  الخلفية

وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة اإلزالة النهائية لمالي في اجتماعها الثالث والخمسين، إلزالة   -2
ووافقت اللجنة التنفيذية من . 2009االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية بصورة كاملة في البلد بحلول عام 

 دوالرا 49 890 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 520 000لي تمويل يبلغ حيث المبدأ على إجما
 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 120 000وفي االجتماع نفسه، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ . أمريكيا
 12 900دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي زائد تكاليف 172 000ليونيب ول دوالر أمريكي 15 600البالغة 

  . من خطة إدارة اإلزالة النهائيةليوئنديبي لتنفيذ الشريحة األولىلدوالر أمريكي 

   من خطة إدارة اإلزالة النهائيةتنفيذ الشريحة األولىعن تقرير مرحلي 

من تقنيي  179عقب موافقة اللجنة التنفيذية على خطة إدارة اإلزالة النهائية، تم تدريب ما مجموعه   -3
 من موظفي الجمارك أو ما زالوا في مرحلة التدريب؛ وتم شراء خمس محطات شحن للمواد 27التبريد و

وتم تنظيم مناقصة لشراء معدات خدمة وأدوات وغازات تبريد .  مجموعة من أدوات الخدمة40الهيدروكربونية و
ركز خدمة واحد في معهد باماكو للتدريب وتم إنشاء م. 2009نيسان /بديلة ومن المتوقع توزيعها بحلول أبريل

ووفرت حكومة مالي مكانا لتخزين جميع المواد المستنفدة لألوزون المستردة بدون تكاليف على المشروع لمدة ال 
وتم تعيين فريق .  وحدة من وحدات استرداد غازات التبريد في البلد200وسيتم تجميع نحو .  سنوات4تقل عن 

  .ثنين للمساعدة في تنفيذ األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةإيين يتألف من مستشارين محل

 292 000من مبلغ   دوالرات أمريكية250 908  مبلغ، تم صرف2008كانون األول /وحتى ديسمبر  -4
 دوالرا أمريكيا بحلول 41 092وسيتم صرف مبلغ إضافي قدره . دوالر أمريكي موافق عليه للشريحة األولى

  . 2009نيسان /بريلأ

  خطة عمل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية 

: تلتزم حكومة مالي بتنفيذ األنشطة التالية في إطار برنامج العمل الثاني من خطة إدارة اإلزالة النهائية  -5
 ية لتعزيز قدرات البلدمساعدة تقنتقديم تقديم برامج تدريب إضافية إلى موظفي الجمارك وتقنيي خدمة التبريد؛ و

تعزيز القدرة على تخزين وإعادة تدوير المواد المستنفدة ل تجميع أنظمة االسترداد وصيانتها بصورة مستقلة، وعلى
  . أنشطة رصد وتحققتنفيذ لألوزون، وزيادة الوعي والحصول على معلومات؛ و
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

 الذي أبلغت عنه حكومة مالي بموجب 2007 الكلوروفلوروكربونية في عام كان االستهالك من المواد  -6
 طن 5.2  قدرهاقل بالفعل بكميةي طن من قدرات استنفاد األوزون 11.0 من بروتوكول مونتريال والبالغ 7المادة 

ستهالك من وقدر أن اال.  طن من قدرات استنفاد األوزون16.2عن الحد األقصى المسموح به لهذا العام والبالغ 
  .2008 طن من قدرات استنفاد األوزون في عام 8.1المواد الكلوروفلوروكربونية وصل إلى 

كز ستكون مسؤولة عن إدارة اوردا على سؤال حول مراكز إعادة التهيئة، أشار اليونيب إلى أن هذه المر  -7
 بشأن غازات التبريد البديلة وتجميع تدريبيةها؛ وتنظيم حلقات عمل ؤالمعدات وغازات التبريد البديلة التي يتم شرا

وحدات استرداد غازات التبريد؛ ونشر معلومات عن الممارسات الجيدة والبدائل؛ وإدارة برنامج الحوافز 
 التشغيل لتغطية تكاليف موظف تقني يعمل لبعض الوقت ءوستحصل المراكز على دفعة بد. للمستخدمين النهائيين

  .تدريبيةهو توافر المعدات المقدمة إلى حلقات العمل الللمراكز والحافز الرئيسي . رةوتكاليف االتصال واإلدا

وقد أشار اليونيب أيضاً إلى أن التقنيين الذين يقومون بتحويل أنظمة التبريد إلى غازات تبريد غير المواد   -8
المكبس الذي تم استبداله، الكلوروفلوروكربونية سيحصلون، من خالل برنامج الحوافز، على مكبس جديد مقابل 

وبالنسبة لتحويل الغرف الباردة  . العميل الذي استفاد من هذه الخدمةعنعقب تقديم معلومات يمكن التحقق منها 
أو /وأنظمة التبريد الكبيرة القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية، سيحصل التقنيون على قطع من المعدات و

 في المائة من تكاليف قطع المعدات 50قصوى إلى ال تها قيمتصلوروفلوروكربونية غازات تبريد غير المواد الكل
بعد وسيقدم التقنيون نموذجا . المستبدلة، فضال عن كمية من غازات التبريد البديلة مكافئة للكمية التي تم استبدالها

 يمنه، وستصدق عليه جمعية تقني الوطني بالتحقق االستشاريوسيقوم عليه المستخدم النهائي ملئه بالكامل وتوقيع 
 جهاز من 30 وا محليا براد550ومن المتوقع إعادة تهيئة . التبريد، وسيقوم موظف مكتب األوزون بالموافقة عليه

  . التبريد التجارية من خالل هذا البرنامجةنظمأ من 35أجهزة تكييف الهواء المتحركة و

 التبريد في الربع األول يموظفي الجمارك وتقنيلة تدريب  أنشطه من المخطط تنفيذوإذ تالحظ األمانة أن  -9
قد سعت إلى الحصول على تفسير للتدريب اإلضافي المقترح في الشريحة الثانية من خطة إنها ، ف2009من عام 

 موظف إضافي من موظفي الجمارك 100وقد أشار اليونيب إلى أنه من المزمع تدريب . إدارة اإلزالة النهائية
  .تبريد خالل المرحلة الثانية من البرنامجالي يقنتمن  220و

 حول ما إذا كانت حكومة مالي ستستطيع تحقيق اإلزالة الكاملة من المواد أسئلة لىوردا ع  -10
 من االستهالك من خالل األنشطة المقترحة ى والمحافظة على هذا المستو2009الكلوروفلوروكربونية بنهاية عام 

خطة إدارة اإلزالة النهائية، أشار اليونيب واليوئنديبي إلى أن اإلزالة الكاملة من المواد في الشريحة النهائية من 
كلوروفلوروكربونية ستتحقق نظرا التجاه التخفيض الحالي في االستهالك والدعم التقني والمالي الذي سيقدم ال

  .خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة النهائية

الحكومة باالضطالع بإجراءات أولية لتسهيل إزالة توصية مقدم إلى اليونيب للنظر في وعمال باقتراح   -11
 من خطة إدارة اإلزالة النهائية، لنهائيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المناسب خالل تنفيذ الشريحة ا

لمواد ا تحقيق اإلزالة الكاملة من أشار اليونيب إلى أنه سيكون من األفضل أن يركز البلد في الوقت الحالي على
  . كما أشار اليونيب أنه سيتم مناقشة هذا االقتراح في اجتماع الشبكة القادم. الكلوروفلوروكربونية
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  التوصيات

  : بما يليتوصي األمانة اللجنة التنفيذية  -12

إلزالة النهائية في  من خطة إدارة الي المتعلق بتنفيذ الشريحة األولىأن تحاط علما بالتقرير المرح  )أ(
  مالي؛

  . المرتبط بالشريحة الثانية2010-2009أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي و  )ب(

 المرتبطة بالشريحة الثانية من خطة إدارة 2010-2009كما توصي األمانة بموافقة شمولية على خطة   -13
  : التمويل الموضح في الجدول أدناهىاإلزالة النهائية في مالي، بما يرتبط بها من تكاليف دعم على مستو

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 10 140 78 000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروآربونية  )أ(
  اليوئنديبي  11 250  150 000 )الشريحة الثانية(واد الكلوروفلوروآربونية خطة إدارة اإلزالة النهائية للم  )ب(

  

 

------  
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