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 مالوىمقترح مشروع: 

  
  

  :تاليمانة بشأن مقترح المشروع الاأل ةتعليقات وتوصي من هذه الوثيقة تتألف
  

  اإلزالة
  
الشريحة  ،المرحلة األولى( يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد إزالة خطة إدارة   •

   )الرابعة
  

  يونيب/يونيدو
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  مالوى

 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة(أوال) عنوان المشروع

خطة إدارة إزالة المواد 
 (المرحلة األولى)لهيدروكلوروفلوروكربونية ا

والستون الثانى يونيب (الرئيسة)، يونيدو 2020بحلول  في المائة 35   

  
(المرفق جيم المجموعة  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  األولى)
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان( 7.08  2017السنة: 

  
 2016السنة:  )من قدرات استنفاد األوزون أطنان( القطريالبيانات القطاعية للبرنامج أحدث  (ثالثا)

 مكافحة رغاوي أيروسول الكيميائية المادة
 حريقال

عامل  مذيبات التبريد
 تجهيز

استخدام 
 المختبرات

استهالك مجموع 
 القطاع

  الخدمة التصنيع 
22 -هيدروكلوروفلوروكربون      08.7     08.7  

  
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان(رابعا) بيانات االستهالك (

 10.80 :ةالمستدام اتالتخفيضجمالي إلبداية النقطة  10.80 : 2010 - 2009خط األساس 

  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل 

 7.02  :المتبقي 3.78  :بالفعل المعتمد

 
  
  

 المجموع 2020 2019 2018(خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (أطنان من  يونيب
 قدرات استنفاد األوزون)

0.43  0.38 0.81 

 84,750 39,550  45,200 التمويل (دوالر أمريكي)

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (سادسا) بيانات المشروع

حدود استهالك بروتوكول 
 مونتريال

متاحغير  غير  غير متاح 
 متاح

 غير متاح 7.02 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 10.8 10.80

الحد األقصى لالستهالك 
(أطنان من قدرات المسموح به 
 استنفاد األوزون)

غير  غير متاح غير متاح
 متاح

 غير متاح 7.02 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 10.8 10.80

التمويل 
الموافق 

 عليه

(دوالر 
 أمريكي

تكاليف  يونيب
 المشروع

60,000 0 0 55,000 0 0 40,000 0 40,000 0 35,000 230,000 

تكاليف 
 الدعم

7,800 0 0 7,150 0 0 5,200 0 5,200 0 4,550 29,900 

تكاليف  يونيدو
 المشروع

60,000 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 120,000 

تكاليف 
 الدعم

5,400 0 0 0 0 0 5,400 0 0 0 0 10,800 

األموال التى وافقت 
التنفيذية  اللجنةعليها 

 (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

120,000 0 0 55,000 0 0 100,000 0 0 0 0 275,000 

تكاليف 
 الدعم

13,200 0 0 7,150 0 0 10,600 0 0 0 0 30,950 

مجموع األموال 
المطلوبة للموافقة في 
هذا االجتماع (دوالر 

 أمريكي)
 

 تكاليف
 المشروع

0 0 0 0 0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 5,200 0 0 5,200 

  
  
  

  ةيلومالموافقة الش  توصية األمانة
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 وصف المشروع
 

من  الرابعةالشريحة  طلبا لتمويل، ، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسةاليونيب ، قدممالوىنيابة عن حكومة  .1
تكاليف  ازائد دوالر أمريكي 40.000 غـبلبمخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من 
 الثالثةويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة  1.لليونيب فقط دوالر أمريكي 5.200دعم الوكالة البالغة 

  .2020إلى عام  2018وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استهالك 

المواد من استنفاد األوزون طن من قدرات  7,08يبلغ عن استهالك  مالوىأبلغت حكومة   .2
واد الم في المائة أقل من خط أساس 34الذى يمثل نسبة حوالى  2017 في عامالهيدروكلوروفلوروكربونية 
ة في الفتر كربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورواستهالك  األول لالمتثال. ويرد في الجدول الهيدروكلوروفلوروكربونية

2013-2017. 

  )2017-2013لفترة ل 7(بيانات المادة   مالوىفي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: استهالك الجدول األول

22 -هيدروكلوروفلوروكربون

 
2013 

 خط األساس 2017 2016 2015 2014
 

 196.36 128.80 149.64 162.00 170.00 185.00 أطنان مترية
أطنان من قدرات استنفاد األوزون

 
10.18 

9.35 8.91 8.23 7.08 
10.80 

  
لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء؛ ويتواصل  في معظم األحيان الهيدروكلوروفلوروكربون يستخدم البلد  .3

أساسا ، وونلهيدروكلوروفلوروكربخفض االستهالك بسبب تنفيذ نظام الترخيص والحصص واعتماد بدائل خالية من ا
في  روفلوروكربون وكميات محدودة من األمونيا وثانى أكسيد الكربونأ والهيد134 -خليط الهيدروفلوروكربون

  وتكييف الهواء.تطبيقات التبريد 
  

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

رير تنفيذ البرنامج تق بناء على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعن بيانات استهالك  مالوىأبلغت حكومة   4
 من بروتوكول مونتريال. 7أنه يتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة  2017القطرى لعام 

  نيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربومن  الثالثةالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة 

   اإلطار القانوني

المواد  لجميع المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك  نظاما للترخيص والحصص مالوىأنشأت حكومة   .5
جميع األطراف الفاعلة على أن تسجيل  المستنفدة لألوزونالمواد  تنص قواعدحاليا، . والهيدروكلوروفلوروكربونية

وتقنيى التبريد. وتخطط الحكومة  وبدائلهابما في ذلك مستورى هذه المواد  المواد المستنفدة لألوزونالمشاركة في 
 ، واستيراد المواد2020بحلول عام  لهيدروكلوروفلوروكربونلحظر استيراد وبيع وتركيب المعدات القائمة على ا

تدابير الرقابة على  قواعد تضمين . وتقوم الحكومة بتنقيح2022ية إبتداء من عام لهيدروكلوروفلوروكربونا
واعتمدت الحكومة . 2019 يونيه/حزيرانالتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون، ومن المتوقع اعتمادها بحلول 

مور، برصد تركيبات التبريد وتكييف الهواء وتقديم مبادئ توجيهية لتقييم األثر البيئي، التى تتعلق، من بين جملة أ
  المشورة إلى المستخدمين العتماد تكنولوجيات صديقة لألوزون والمناخ في قطاع التبريد وتكييف الهواء.

                                                 
  من إدارة الشؤون البيئية لمالوى إلى اليونيب. 2018 شباط/فبراير 21طبقا للرسالة المؤرخة في    1
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  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  6

المواد المستنفدة القانون في أربع حلقات عمل على تنفيذ قواعد  إنفاذموظف  مائةتم تدريب   (أ)
ة زيع سبعوالرقابة على الواردات؛ وتم تو المواد المستنفدة لألوزونوإجراءات تحديد  لألوزون

لة محددات نقالى على نقاط الدخول؛ وتم تدريب موظفان من المجلس الجهوى على أنشطة إزا
قدمت وحلى؛ المجتمع الم فيما بين أفراد من أجل زيادة الوعى ةلهيدروكلوروفلوروكربونيالمواد ا

نفدة لمستالمواد الجمارك توصيات بشأن االستخدام الصحيح للرموز الجمركية والمناولة الصحيحة ل
زون لألو المصادرة وغير المطلوبة حيث تم أخذها في االعتبار من قبل الوحدة الوطنية لألوزون

  ردين وموظفي التخليص الجمركي؛ خالل المناقشات مع المستو

المواد تقنيا في ثالثة حلقات عمل على الممارسات الجيدة للخدمة وبدائل  75تم تدريب   (ب)
انة التى يجرى إزالتها من معدات مختلفة، وأثر الخدمة والصي لهيدروكلوروفلوروكربونيةا

 يد عنبطة مالوى للتبرالصحيحتين على عمليات كفاءة الطاقة؛  وعقدت ثالثة اجتماعات مع را
 لوطنيةالتقنيين في أنشطة اإلزالة وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمة؛ وأعدت الوحدة ادور 

عاون مع ل بالتقواعد الممارسات الجيدة المتعلقة بسوائل التبريد القابلة لالشتعاللألوزون وثيقة 
  الرابطة؛ 

سترداد ومحددات سوائل الريد (مثل، آالت امعدات لتقنيي التبالدوات واأل مجموعة من تم شراء  (ج)
  وق.التبريد وأسطوانات تخزين سوائل التبريد وآالت وزن) وسوف توزع على ثالثة مراكز تف

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده
  
خطة إدارة إزالة بتوظيف استشارى للمساعدة في رصد تنفيذ جميع أنشطة قامت الوحدة الوطنية لألوزون   7

  وجمع البيانات. الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
  

  مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي  275 000دوالرا أمريكيـا مـن مبلـغ   264 995م صرف مبلـغ ـ، ت2018نيسان/أبريل حتى   .8
كما يبين  النتمت الموافقة عليه حتى ا ي لليونيدو)كيدوالر أمر 115 000لليونيب و  ايدوالرا أمريك 149 995(

  .2018في عام دوالر أمريكي  10 005. وسوف يصرف الرصيد البالغ 2الجدول 

  

(دوالر   لمالوى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الثاني الجدول
  أمريكي)

الموافق عليهالمجموع  الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى الوكالة  
الموافق 

 عليها
 

 المنصرفة
 

الموافق 
 عليها

 

 المنصرفة
 

الموافق 
 عليها

 

 المنصرفة
 

 الموافق عليه
 

 المنصرف
 

 149,995 155,000 34,995 40,000 55,000 55,000 60,000 60,000 يونيب
 115,000 120,000 55,000 60,000 0 0 60,000 60,000 يونيدو

 264,995 275,000 89,995 100,000 55,000 55,000 120,000 120,000المجموع
معدل الصرف 

(%) 
100.0 100.0 90.0 96.4 
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  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020وكانون األول/ديسمبر  2018تنفيذ األنشطة التالية بين تموز/يولية  سيجرى  .9

المواد القانون على الرقابة على  وإنفاذموظف جمارك  100أربع حلقات عمل لعدد   (أ)
 نيةروكربولهيدروكلوروفلوالمواد اوتحديدها والمعدات القائمة على  لهيدروكلوروفلوروكربونيةا
          )؛دوالر أمريكي 20 000(

على الممارسات الجيدة لخدمة التبريد بما في ذلك المناولة  امشارك 60ثالث دورات تدريبية لعدد   (ب)
  )؛دوالر أمريكي 15 000اآلمنة لسوائل التبريد الهيدروكربونية (

  ).دوالر أمريكي 5 000(  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةصد وتقييم تنفيذ ر  (ج)

  

  ـهاتتعليقـات األمانة وتوصي
  

  التعليقات

  يةوكربونخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من 

  اإلطار القانونى

طن  5.5عند  2018لعام  مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحصصا للواردات من  مالوىحكومة  أصدرت  10
نفذ مة ستمن قدرات استنفاد األوزون وهى أقل من أهداف بروتوكول مونتريال. وأوضح اليونيب أيضا أن الحكو

  .2020بحلول عام  مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحظرا على استيراد وبيع وتركيب معدات قائمة على ال

قدم إلى االجتماع السابع والسبعين، توفر الوحدة الوطنية عقب التوصيات الواردة في تقرير التحقق الم  .11
ن لرصد من التصاريح المقدمة من المستورديللتأكد  للجمارك الدخول  لألوزون تصاريح استيراد عند مناطق

عن  سنوية تقارير ربعك على تقديم ر. ويجرى تشجيع إدارة الجمامواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالواردات من 
دة ت الوحوقامإلى الوحدة الوطنية لألوزون من أجل تسجيلها.  مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الواردات

 ووفرت وزون.بعمليات تفتيش مشتركة مع إدارة الجمارك لرصد امتثال المستوردين لقواعد المواد المستنفدة لأل
ن ماردات الجمارك من أجل دعم رصد الو موظفى عند نقاط الدخول وقامت بتدريب للجماركالوحدة أيضا محددات 

 .مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 قطاع خدمة التبريد

أوضح اليونيب أنه نظرا لألولوية التى وضعتها الحكومة والتدريب المستدام للتقنيين، استخدمت األموال بناء  .12
، لم ومن ثمن؛ قنييلتافير معدات للمراكز وعلى مكون اليونيدو لدعم ثالثة مراكز تفوق للتدريب اإلقليمي من خالل تو
ف جهزة تكييبأ بونالهيدروكلوروفلوروكرينفذ البرنامج التجريبي إلحالل أجهزة تكييف الهواء الحالية القائمة على 

ذ في ع وينفالمخططة للشريحة الثالثة. ولهذا سيجرى إعادة تصميم هذا المشرو الهيدروكربونجديدة قائمة على 
  نية.المرحلة الثا
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ذات سوائل تبريد قابلة  22-الهيدروكلوروفلوروكربونوفي ما يتعلق بإعادة تهيئة المعدات القائمة على   13
وبأنها أبلغت تقنيي التبريد  2لالشتعال، أبلغ اليونيب أن الحكومة على وعى تام بمقررات اللجنة التنفيذية ذات العالقة

عدم القيام بإعادة تهيئة المعدات الحالية باستخدام سوائل تبريد قابلة لالشتعال. ومن خالل معلومات إيصال الوعى 
يتم منع معدات إعدة التهيئة المصمممة لسوائل تبريد غير قابلة لالشتعال  ،البيئ والتدريب واعتماد مدونات ممارسات

وتوفر أيضا رابطة التبريد وتكييف الهواء مدونات سلوك للتقنيين بشأن المناولة اآلمنة  لالشتعال.مع بدائل قابلة 
  لسوائل التبريد القابلة لالشتعال.

وتروج الحكومة أيضا ألنشطة الوعى لضمان أن الزبائن يجرى إخطارهم بالتكنولوجيات البديلة   14
، R-410Aة تكييف الهواء الجديدة المستوردة على سوائل تبريد أجهزغالبية . وتقوم 22-  لهيدروكلوروفلوروكربونل

 R-407Cو  R-404Aبينما غرف التبريد واالستخدامات األخرى قائمة على سوائل تبريد 
  .R-600aأ و 134-الهيدروفلوروكربون  و

، وروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوفي ما يتعلق باستدامة األنشطة المنفذة بناء على   15
تشارك وى؛ وأبلغ اليونيب أن متطلبات بروتوكول مونتلایر تتمشى مع مناهج تدريب تقنيي التبريد في مال

 اللخارات رابطة التبريد وتكييف الهواء بالكامل في تدريب التقنيين بما في ذلك الذين حصلوا على مه
لوطنية وحدة اللتكنولوجيات الجديدة. وتعمل المن آلالتدريب أثناء العمل؛ وتشجع أيضا بنشاط االعتماد ا

ارسات ى الممتزويده بمعدات لمواصلة تنفيذ تدريب التقنيين عل الذى تممع مركز التفوق  عن كثب لألوزون
  الجيدة واالعتماد اآلمن للتكنولوجيات الجديدة.

  االستنتاج

م تحديدها في وأن المشاكل التى ت قيد التشغيل في البلد الواردات ن نظام ترخيص وحصصأ األمانة الحظت     16
 خطة إدارة إزالة الموادويتحقق تقدم في األنشطة المخططة في  تقرير التحقق السابق قد تم حلها.

 مراكزعلى نحو مرض؛ ووضع البلد أولويات الستخدام األموال لتوفير معدات ل الهيدروكلوروفلوروكربونية
ين يب التقنيي تدرها على تدريب التقنيين. وتشارك رابطة التبريد وتكييف الهواء فترالتدريب، األمر الذي يعزز قد

نولوجيات اد تكواعتم بما في ذلك التدريب المتجدد للتقنيين الذين حصلوا على مهارات خالل التدريب أثناء العمل
 ي السنتينفبون هيدروفلوروكرجديدة آمنة. وتتخذ الحكومة أيضا تدابير لتشمل قواعد تتعلق باإلزالة التدريجية لل

ناء بشطة المخططة وسوف تدعم األنفي المائة من األموال الموافق عليها للشريحة الثالثة.  90وتم صرف القادمتين. 
  على الشريحة الرابعة قطاع الخدمة وضمان استدامة األنشطة طويلة األجل.

  التوصية

من  الثالثةأن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة اللجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق   17
لشاملة موافقة اوتوصي أيضا بال ؛لمالوى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من 

وخطة  لمالوى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن المرحلة األولى من  الرابعةعلى الشريحة 
لمفهوم أنه اعلى أن يكون من ، عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه 2020- 2018 تنفيذ الشريحة للفترة
ي الشتعال فللقابلة والخدمة المرتبطة بسوائل التبريد السامة وا التهيئةأن تواصل عمليات إعادة  عندما تقرر مالوى

بجميع  ضطالعي األصل للمواد غير القابلة لالشتعال، ستفعل ذلك باالمعدات التبريد وتكييف الهواء المصممة ف
  المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بها وذلك طبقا للمعايير والبروتوكوالت ذات العالقة فقط:
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