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 السنوات ةمتعدد اتمشروع –ورقة تقييم المشروع 

 البوسنه والهرسك

 الوكالة ( عنوان المشروعأوال) 

 )رئيسية( ليونيدوا خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(

 

قدرات استنفاد ب)طن  3.5   2010 السنة: (1)المرفق جيم( )مجموعة  7( أحدث بيانات المادة ثانيا)

 األوزون(

 

 2010 السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(ثالثا)

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات ريدالتب

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

االستهالك 

 القطاعي

  الخدمة التصنيع 

          ب111الهيدروكلوروفلوروكربون 

فى البليول السابق  ب111الهيدروكلوروفلوروكربون 

  الخلط
 3.0       3.0 

 3.7    2.8 0.9    00الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

 (ت االستهالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون( بيانارابعا)

 8.2 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 4.64 0212-0222خط األساس لفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 1.51 المتبقي 0.0 موافق عليه بالفعل:

 

 عالمجمو 2014 2013 2012 ( خطة األعمالخامسا)

 7.6 1.1 0 6.5 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( اليونيدو

 896,731 316,869  579,862 التمويل )دوالر أمريكي(

 

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

 n/a 4.7 4.7 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.1 n/a يرية(حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال )تقد

قدرات بالحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن 

 استنفاذ األوزون(

n/a 4.7 4.7 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.1 n/a 

تكاليف المشروع 

المطلوبة من حيث المبدأ 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف  اليونيدو

 المشروع

690,859   143,310 0 117,692 0 31,000 0 30,000 1,012,861 

 75,964 2,250 0 2,325 0 8,827 0 10,748 0 51,814 تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 )دوالر أمريكي(

690,859 0 143,310 0 117,692 0 31,000 0 30,000 1,012,861 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 أمريكي( )دوالر

51,814 0 10,748 0 8,827 0 2,325 0 2,250 75,964 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ )دوالر 

 أمريكي(

742,673 0 154,058 0 126,519 0 33,325 0 32,250 1,088,825 

 

 (2112( طلب التمويل للشريحة األولى )سابعا)

 الدعم )دوالر أمريكي( تكاليف المبالغ المطلوبة )دوالر أمريكي( الوكالة

 51,814 690,859 اليونيدو
 

 ( كما هو ُمبين أعاله0210الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) طلب التمويل:

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصيات األمانة:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/30 

 

 

3 

 وصف المشروع
 

إلى االجتماع السادس اليونيدو، باعتبارها الوكالة المنفذة المعينة، نيابة عن حكومة البوسنه والهرسك،  متقد .1

 بتكلفة HPMPوالستين للجنة التنفيذية مرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

البالغة الرات أمريكية زائدا تكاليف دعم الوكالة دو 1,030,310إجمالية، على النحو الذي قدمت به أصال، تبلغ 

. وتغطي هذه الخطوة إستراتيجية وأنشطة لتحقيق HPMPمن خطة حلة األولى دوالرا أمريكيا لتنفيذ المر ,77,273

في المائة في االستهالك في 10 ، والخفض بنسبة 2013تجميد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

امس ، وكانت هذه الخطة قد قدمت في األصل إلى االجتماع الخ0202في المائة في  52والخفض بنسبة  0212

ب المتضمن في 111-والستين إالّ أنها سحبت بسبب قضايا تتعلق باإلبالغ عن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت السابقة الخلط المستوردة.

دوالر أمريكي زائدا تكاليف  506,000وتبلغ الشريحة األولى للمرحلة األولى المطلوبة في هذا االجتماع  .0

 دوالرا أمريكيا حسبما طلبت في األصل.  37,950الدعم البالغة 

 الخلفية
 

من يوغسالفيا. وعقب اتفاق دايتون أعلنت البوسنه والهرسك استقاللها عام  حيث كانت في األصل جزءا  .5

األهلية، شهد االقتصاد نموا كبيرا من قاعدة متدنية، وأشارت خطة والذي أنهى فترة من الحرب  1992للسالم عام 

HPMP  والهرسك لم تعاني بصورة مباشرة من تداعيات األزمة المالية، ويتوقع أن تحقق نموا بمعدل  هنأن البوسإلى

 مرتفع نسبيا خالل السنوات القليلة القادمة. وقد صدق البلد على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال.

 المواد المستنفدة لألوزون الئحة
 

، 0222عام به   أنشئالذي  في شكله الحالي وزون،لخاصة بالمواد المستنفدة لأليشكل نظام للتراخيص ا .1

المواد  يشملمونتريال في البوسنه والهرسك. و جزءا من مرسوم بشأن شروط وإجراءات تنفيذ بروتوكول

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 المواد المستنفدة لألوزون استهالك
 

في البلد حيث التوجد أي قدرات إلنتاج يجري استيراد جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة  .2

استيراد  0212إلى  0222أنه تم من  HPMPهذه المواد وتبين المسح الذي أجرى خالل إعداد خطة 

ب بصورة سائلة )مواد نقية( فضال عن 111-والهيدروكلوروفلوروكربون 00-الهيدروكلوروفلوروكربون

عرضا عاما لالستهالك  1ت السابقة الخلط. ويقدم الجدول ب المتضمن في البوليوال111-الهيدروكلوروفلوروكربون

 .0212إلى  0222من 

 ب 111-الهيدروكلوروفلوروكربونبما في ذلك  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا. استهالك 1جدول ال

 (0212إلى  0222المتضمن في البوليول السابق الخلط المستورد )
 

 خط األساس 2010 2009 2008 2007 السنة

 المادة

طن 
 متري

طن 
قدرات ب

استنفاذ 
 األوزون

طن 
 متري

طن 
قدرات ب

استنفاذ 
 األوزون

طن 
 متري

طن 
قدرات ب

استنفاذ 
 األوزون

طن 
 متري

طن 
قدرات ب

استنفاذ 
 األوزون

طن 
 متري

طن 
قدرات ب

استنفاذ 
 األوزون

 3.15 57.5 3.48 63.3 2.81 51.0 2.64 47.9 2.80 50.8 00الهيدروكلوروفلوروكربون 
 ب111لهيدروكلوروفلوروكربون ا

 1.49 13.5 0.00 0.0 2.97 27.0 4.94 44.9 2.75 25.0 )سائل(

 4.64 71.0 3.48 63.3 5.78 78.0 7.58 92.8 5.55 75.8 الفرعي  المجموع
 ب111الهيدروكلوروفلوروكربون 

البوليوالت السابقة  المتضمن في

 **3.93 **35.7 6.01 54.6 4.52 41.1 3.75 34.1 3.52 32.0 * المستوردة الخلط

 8.57 106.7 9.49 117.9 10.30 119.1 11.33 126.9 9.07 107.8 المجموع

 يشمل الواردات لكل من المنشئات المؤهلة وغير المؤهلة  *

 .(0)ج()61/12تمشيا مع المقرر  0222 -0222استنادا إلى متوسط استهالك الفترة    **
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 روكربونولهيدروكلوروفلل التوزيع القطاعي

 

اتيفا التي نيوجد في البوسنه والهرسك منشأة واحدة لتصنيع ألواح رغاوي البوليوريثان للحشو، وهي البتر .6

في قطاع التبريد التجاري: هي تعمل أيضا كبيت نظم صغير. كما توجد ست منشئات صغيرة ومتوسطة الحجم 

وزيجوكليما. وتنتج جميع هذه المنشئات أجهزة وسوكو ركت وكوكا ليدا، وايكو فريجو، واليكترو فريجو،  جكأوردا

ب، ولم يتحدد أي 111-والهيدروكلوروفلوروكربون 00-تبريد تجاري تستهلك كال من الهيدروكلوروفلوروكربون

تفاصيل  0استهالك من الكلوروفلوروكربون في قطاعات االيروصول ومكافحة الحرائق والمذيبات. ويتضمن الجدول 

 ع في البلد.االستهالك بحسب القطا

 : استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع والقطاع الفرعي0الجدول 

 
 المجموع قطاع الخدمة قطاع تكييف الهواء قطاع رغاوي البوليوريثان المادة

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 63.3 51.0 49.4 35.7 13.9 15.3 0.0 0.0 (طن متري) 00الهيدروكلوروفلوروكربون 
 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 (طن متري))سائل(  ب111الهيدروكلوروفلوروكربون 

مجموع 

 االستهالك

 63.3 78.0 49.4 35.7 13.9 15.3 0.0 27.0 تري(بالطن المالمجموع )

بقدرات  بالطنالمجموع )

 استنفاد األوزون(

2.97 0.00 0.84 0.76 1.96 2.72 5.77 3.48 

صة من المجموع )طن الح

 بقدرات استنفاد األوزون(

51% 0% 15% 22% 34% 78% 100% 100% 

ب )المتضمن في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

البوليوالت السابقة الخلط المستوردة بالطن 

 المتري(

28.1 42.4 13.0 12.2 0.0 0.0 41.1 54.6 

مجموع 

 االستخدام

 117.9 119.1 49.4 35.2 26.1 28.3 42.4 55.1 المجموع )بالطن المتري(

المجموع )بالطن بقدرات 

 استنفاد األوزون(

6.06 4.66 2.27 2.11 1.96 2.72 10.29 9.49 

الحصة من المجموع )طن 

 بقدرات استنفاد األوزون(

59% 49% 22% 22% 19% 29% 100% 100% 

 

هالك للبوسنه والهرسك توقعات التطورات المقبلة في است HPMPوتضمنت خطة  .2

مقارنة بين سيناريو األمور كالمعتاد )النمو غير  5. ويتضمن الجدول 0202الهيدروكلوروفلوروكربون حتى عام 

 والهرسك.المحكوم( والسيناريو المقيد الذي اقترحته حكومة البوسنه 

 وكلوروفلوروكربون في المستقبل: مقارنة بين سيناريو األمور كالمعتاد والسيناريو المقيد فيما يتعلق باستهالك الهيدر5الجدول 

 ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة111-)بما في ذلك الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة 

سيناريو 

األمور 

 كالمعتاد

طن 

بقدرات 

استنفاد 

 األوزون

12.36 13.47 15.16 16.25 17.93 18.43 19.28 19.87 20.46 

السيناريو 

 المقيد

طن 

بقدرات 

استنفاد 

 األوزون

10.09 10.09 10.44 6.43 4.18 4.18 4.18 3.10 3.10 

 

 المواد المستنفدة لألوزون تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة

 

ووفق على الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون للبوسنه والهرسك إلزالة المواد  .8

مع األخذ في االعتبار خطة عمل ووفق  0225في ديسمبر/ كانون األول  وثالثى كلورو اإليثانوفلوروكربونية الكلور

بقدرات  طن 243.6عليها خالل االجتماع الخامس عشر لألطراف لخفض استهالك البلد من الكلوروفلوروكربون من 
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صفر بقدرات استنفاد األوزون والى  0222ي أطنان بقدرات استنفاد األوزون ف 5، إلى 0220استنفاد األوزون في 

كان البلد في حالة  0228و 0222. وفي عامي 0222والثالثة في  0221وفق على الشريحة الثانية في و. و0228في 

. 0212و 0222ر من المواد الكلوروفلوروكربون في فعدم امتثال لخطة العمل. وعاد البلد إلى االمتثال باستهالك ص

التي ووجهت، أنشأت البوسنه والهرسك نظاما قويا الستصدار التراخيص والحصص من  ونتيجة للصعوبات

 الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون.

وقد تعرض تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية لمعوقات شديدة بسبب تغيير البوسنه والهرسك تشريعها الخاص  .2

سماح باستيراد المعدات التي توفرها المعونة الخارجية دون رسوم إالّ أنها أخفقت في ال 0228باستيراد السلع في 

، وبناء على طلب وحدة األوزون 2009وفي أوائل  .جمركية بما في ذلك تلك المطلوبة لتنفيذ خطة اإلزالة الوطنية

المسائل  وتمت تسوية فى التفريغ، مفرطة. غرامات تأخيرالوطنية، أوقفت اليونيدو اإلمداد بالمعدات لتجنب تحمل 

. وفي حين نفذت عمليات تدريب موظفي الجمارك، 0211بالواردات خالل النصف األول من عام القانونية المتعلقة 

بأجهزة تحديد هوية غاز التبريد الخاصة بالجمارك فضال عن مواد التدريب ومعدات االسترجاع اإلمداد  وقفتعين 

تدريب فنيي التبريد بدون توافر المواد ذات الصلة. ومنذ  يتسن فصاعدا. ولم 0222وإعادة التدوير اعتبارا من عام 

فنيي التبريد، واختيار مؤسسات التدريب ، جرى شراء المعدات الخاصة بتدريب 0211النصف األول من عام 

 .والتعاقد معها. ومع ذلك لم يكن إجراء تدريب الفنيين منذ ذلك الوقت

ادت اليونيدو والبلد توجيه األنشطة التي تنفذ في الوقت الحاضر وبغية ضمان االستخدام األمثل لألموال، أع .12

في إطار خطة اإلزالة الوطنية صوب إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع ضمان الحصول على المعلومات 

وي على معدات التي تحتلل بقدمون الخدمةمازالوا يعملون أو ذات الصلة والتدريب واألدوات الالزمة ألولئك الذين 

كلوروفلوروكربون. ويتضمن تدريب الفنيين أفضل الممارسات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

توجيه نظام االسترجاع وإعادة التدوير الذي كان من المقرر . وأعيد 00-واستخدام بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون

التبريد وتكييف الهواء، وعلى وجه الخصوص استرجاع  أن يتم في األصل في إطار خطة اإلزالة الوطنية لتغطية

وإعادة تدوير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باإلضافة إلى المواد الكلوروفلوروكربونية. وأبلغت اليونيدو بأن البلد 

المتعدد ق رسوم جمركية للمعدات التي يتم شراؤها بمساعدة الصندوقد أصبح لديه نظاما قانونيا يسمح باستيراد بدون 

األطراف. ولذا لم يكن من المتوقع حدوث تأخيرات أخرى في تنفيذ ما تبقى من خطة اإلزالة الوطنية وفي خطة 

HPMP.  وتم االلتزام بالفعل باألموال الالزمة لجميع األنشطة باستثناء االسترجاع وإعادة التدوير في حين تم تحديد

قة عليها. والحظت األمانة أنه قد جرى مواءمة األنشطة المتبقية من اختصاصات االسترجاع وإعادة التدوير والمواف

لتساعد في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى ذلك أدرجت هذه األنشطة في خطة خطة اإلزالة الوطنية 

HPMP  62/11إعماال للمقرر. 

 إستراتيجية وتكاليف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

لبروتوكول مونتريال بشأن المواد حكومة البوسنه والهرسك إتباع الجدول الزمني تقترح  .11

أي تحقيق جميع تدابير الرقابة حتى الخفض  HPMPالهيدروكلوروفلوروكربونية خالل المرحلة األولى من خطة 

تحويل  HPMPفي المائة من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في الوقت المحدد. وتشمل أنشطة خطة  52بنسبة 

تمثل كل قطاع التصنيع باالعتماد على التيرناتيفا والست المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم المشار إليها آنفا التي 

وتدريبية والستثارة الوعي. ومن المقرر حاليا الهيدروكلوروفلوروكربون. كما تتضمن القيام بأنشطة تشريعية 

في المائة  20مع خطوات مرحلية لخفض  0252وروفلوروكربونية عام استكمال إزالة استهالك المواد الهيدروكل

ويمثل ذلك تعجيال كبيرا باإلزالة بالمقارنة بالجدول الزمني  .0252المائة بحلول عام  في 97.5و 0202بحلول عام 

 لبروتوكول مونتريال.

 شطة االستثمارية التالية:األن HPMPتتضمن المرحلة األولى من خطة  .10

بتصنيع  0222. وقامت منذ عام 1222في هراسنيكا مملوكة ملكية محلية كاملة وأنشئت عام  التيرناتيفا (أ )

منتجاتها. وريثان، وقامت بتشغيل بيت نظم صغير. ولم يتم تصدير أي من يألواح الحشو المنفصلة من البول

دات خط ومع 0222وإنتاج منتجات البوليوريثان منذ عام ويتضمن وصف المشروع تفاصيل عن الملكية 
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نتان التي يب وتتضمن عملية التحويل إلى الب111-األساس واستخدام واستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

نتان، والخلط المسبق، وإعادة تهيئة معدات الرغاوي، يالمختارة توفير مخازن للبهي التكنولوجيا البديلة 

الوقاية من الحرائق واألرضيات والمكابس والنظم المتعلقة باألمان والتهوية ورصد الغاز ومعدات 

من البرق ونظام النيتروجين ومولد كهرباء احتياطي(. كما يتعين نقل التكنولوجيا الالستيتكيه، والحماية 

لتحديد معايير التشغيل المثلى للخلط واإلرغاء ومراجعة األمان، والتجارب والتكليفات. واستهلكت المنشأة 

فضال عن هذه المادة المتضمنة في  0228و 0222و 0226ئل في ب السا111-الهيدروكلوروفلوروكربون

سوى  0212و 0222و 0222البوليوالت السابقة الخلط المستوردة. غير أن المنشأة لم تستخدم في السنوات 

ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة ومن ثم أوقفت 111-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 111-عرضا عاما الستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 1ع لها. ويتضمن الجدول النظم التاب بيتعمليات 

 في منشأة التيرناتيفا. 0212و 0222فيما بين السنوات 

 (0212إلى  0222ب في منشأة التيرناتيفا )111-: استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 

 
 متوسط 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 2007-2009 

ب 111-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

 السائل

0.00 15.00 25.00 21.00 0.00 0.00 15.33 

ب 111-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط 

 المستوردة

19.96 12.96 19.20 24.11 41.07 40.26 28.13 

-مجموع استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب111

19.96 27.96 44.20 45.11 41.07 40.26 43.46 

 

 0222تصنيع أجهزة التبريد التجاري قبل عام لوأنشئت المنشئات الست الصغيرة والمتوسطة الحجم  (ب )

، وجميعها مملوكة ملكية 0222وبدأت اإلنتاج باستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 

ورمات الميثيل لنفخ الرغاوي والى وطنية بالكامل. وسوف تحول المنشئات إلى ف

ألف كغازات تبريد. وتشمل 121-ألف والهيدروكلوروفلوروكربون112-الهيدروكلوروفلوروكربون

األنشطة المقترحة إعادة تهيئة ثالث ماكينات بالضغط العالي وماكينة رغاوي الرش، وإعادة تصميم 

ات استرجاع ومضات خوائية أدوات القولبة في ثالث منشئات للتصنيع ومعدات شحن وماكين

 00-عرضا عاما الستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 2ومعدات معاونة. ويتضمن الجدول 

 ب على مستوى المنشأة.111-والهيدروكلوروفلوروكربون

 في ست منشئات صغيرة ومتوسطة الحجم ب111-والهيدروكلوروفلوروكربون 00-: استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 

 
 المجموع  sالمنشئات لسنةا

الكترو  ايكو فريجو كوكا ليدا سكو بكت جكأودا

 فريجو

 فريجو كليما

 )بالطن المتري( 00-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

2009 5.9 4.1 1.4 1.3 1.2 1.3 15.2 

2010 5.2 3.8 1.4 1.3 1.2 1.1 14.0 

 المتوسط

2009-2010 

5.6 4.0 1.4 1.3 1.2 1.2 14.7 

 ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط )المستوردة والمخلوطة محليا، طن متري(111-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

2007 4.2 3.9 1.2 1.3 1.2 1.1 12.9 

2008 5.4 4.2 1.3 1.3 1.2 1.1 14.5 

2009 4.7 3.9 1.3 1.2 1.0 0.9 13.0 

 المتوسط

2007-2009 

4.8 4.0 1.3 1.3 1.1 1.0 13.5 

 

كانت المنشئات الست الصغيرة والمتوسطة الحجم تحصل على البوليول السابق الخلط  0222وحتى عام  .15

ب من بيت نظم محلي هو بوليولشيم الذي كان يستورد أيضا البوليوالت 111-المتضمن الهيدروكلوروفلوروكربون

السوق المحلية، غير أنه نظرا لتوقف بوليولشيم إنتاجه الخاصة أو توزيعها على  يةالسابقة الخلط ويستخدمها في عمل
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، كان يتعين على جميع المنشئات السبعة المدرجة في المرحلة األولى استخدام 0222عن توفير خدمات بيت النظم في 

ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة بصورة حصرية. وتجدر 111-الهيدروكلوروفلوروكربون

جزئية في السنوات األولى البوليوالت السابقة الخلط محليا أو شئات قد تكون قد استخدمت بصورة المالحظة إن المن

 المستوردة بصورة حصرية. غير أنه اليمكن الفصل بين النظم المستخدمة.

 العنصر غير االستثماري

 

لة الوطنية مراعاة األنشطة المتبقية بموجب خطة اإلزا مع HPMPوضع العنصر غير االستثماري في خطة  .11

للبوسنه والهرسك والتي أعيد توجيهها لدعم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وسوف تضطلع الحكومة بعدد من 

ستزاد الضرائب على الواردات من كل من المواد  0215األنشطة ذات الصلة بالتشريع والتنظيم. ففي 

على لوروكربون، والتزم البلد بفرض حظر الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تحوي على هيدروكلوروف

يناير/ كانون  1ب في نظم البوليول السابقة الخلط اعتبارا من 111-الهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد واستخدام 

ب إلى التكنولوجيا غير العاملة بهذه 111-تحويل جميع المنشئات من الهيدروكلوروفلوروكربون بعد 0216ي نالثا

ا تحسين نظام اإلبالغ خالل نفس الفترة لضمان دقة اإلبالغ. ويخطط البلد أيضا إلصدار حظر المادة. وسيجري أيض

على الواردات من المعدات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارا من يناير/ كانون الثانوي 

 فصاعدا. 0212

جمارك ووكالء التخليص فضال عن وأدرجت في المرحلة األولى حلقات العمل التدريبية لموظفي ال .12

المستوردين. وسوف تستخدم حلقات العمل هذه أجهزة تحديد هوية غازات التبريد المشتراه بموجب خطة اإلزالة 

لعام حلقات العمل المقررة  الوطنية والتي تصلح أيضا للتعرف على هوية الهيدروكلوروفلوروكربون. وسوف تعيد

ر معلومات عن قوانين الحظر على الواردات من البوليوالت السابقة الخلط التي تدريب موظفي الجمارك وتوفي 0216

ب، والمعدات التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 111-تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون

ت أحدث التطورات بغرض تحقيق تخفيضا 0202وسوف تغطي المجموعة النهائية من دورات التدريب في عام 

والسنوات التالية فضال عن التأكد من أن موظفي الجمارك الذين في دورة تناوب يحصلون على  0202كبيرة في 

 أحدث المعلومات المتوافرة.

أيضا مجموعة من الدورات التدريبية لتحسين الممارسات في استخدام  HPMPوتتضمن خطة  .16

بدائل هذه المادة. وسوف تجري أول وحدة تدريبية في الهيدروكلوروفلوروكربون وإدخال ممارسات مالئمة باستخدام 

باستخدام أموال موافق عليها بالفعل من خطة اإلزالة الوطنية. وتتعلق باحتياجات  0210النصف األول من عام 

 00-الخدمة للمعدات الباقية العاملة بالكلوروفلوروكربون إالّ أنها سوف تستهدف أيضا الهيدروكلوروفلوروكربون

، 0212مدونة الممارسات الجيدة الستخدامها كأساس للتدريب في  0211و 0215. وسوف توضع خالل عامي وبدائله

 HPMP. وتتضمن خطة 0218وسوف تقدم دورة نهائية تتضمن أي تكنولوجيات جديدة قد تتوافر تجاريا في البلد في 

لمعلومات في البوسنه والهرسك بداية من بدء إنشاء ودعم رابطة للتبريد وتكييف الهواء للمساعدة في التنسيق وتبادل ا

 فصاعدا. 0216. وسيطبق نظام العتماد ورش التبريد ابتداء من HPMPتنفيذ خطة 

ويتعلق عدد من األنشطة بصورة مباشرة بعمل وحدة األوزون الوطنية مثل إنشاء موقع شبكي إلزالة  .12

المرحلة األولى من  ت الدراسية واإلعالنات طوالوأنشطة للتوعية مثل الندوا 0210الهيدروكلوروفلوروكربون في 

 .HPMPخطة 

ة على أمريكي دوالرات ,1,030,310بمقدار  HPMPوقدرت التكاليف اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة  .18

 .6النحو المبين في الجدول 
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 HPMP: قائمة األنشطة والتكاليف المتصلة بها في المرحلة األولى من خطة 6الجدول 

 التكلفة األنشطة

 دوالر أمريكي

 اإلزالة

 )طن متري(

 اإلزالة

)طن بقدرات 

 استنفاد األوزون(

 قطاع التصنيع

 43.5 398,090 يفا""التيرناتتحويل 
منشئات صغيرة ومتوسطة الحجم/  6تحويل  6.27

 13.5 187,041 الجزء المتعلق بالرغاوي

منشئات صغيرة ومتوسطة الحجم/  6 تحويل

 14.7 165,179 لتبريدالجزء المتعلق با
1.63 

 قطاع الخدمة

 14.9 280,000 العنصر غير االستثماري

 7.90 86.6 1,030,310 المجموع )بالدوالرات األمريكية(

 

 HPMPاألنشطة المتوخاة للمرحلة الثانية من خطة 
 

 HPMPخطة  وقدم التقديم نظرة عامة عن األنشطة التي يمكن االضطالع بها خالل المرحلة الثانية من .12

دوالر  60,000وتستمر عشر سنوات. ولمواصلة حملة التوعية، قدرت التكاليف بمبلغ  0201المقرر أن تبدأ عام 

أمريكي مع أنشطة استهدفت كل من الجمهور العام والمستعملين النهائيين. وسوف يحتاج عدد من المبادرات الحكومية 

دوالر  40,000وائح لسنديرات غازات التبريد( بتكلفة تقديرية تبلغ إلى دعم في صياغة تدابير قانونية إضافية )أي ل

دوالر أمريكي، وهو آخر نشاط  160,000أمريكي. وقدرت عملية وضع مخطط لالسترجاع وإعادة التدوير بمبلغ 

تهالك في المائة من اس 97.5رئيسي متوقع للمرحلة التالية. ويبلغ مجموع التمويل التقديري للمرحلة الثانية لخفض 

 دوالر أمريكي. 260,000خط األساس من الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ 

 

 تعليقات األمانة وتوصياتها
 التعليقـات

 

خطط إدارة إزالة  التوجيهية إلعداد المبادئللبوسنه والهرسك في ضوء  HPMPاستعرضت األمانة خطة  .02

ايير الخاصة بتمويل إزالة (، والمع21/52)المقرر  HPMPالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

( 62/11الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستهالك التي ووفق عليها خالل االجتماع الستين )المقرر 

 .0211-0210ومشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  HPMPوالمقررات الالحقة بشأن خطط 

 اختيار التكنولوجيا
 

شأة واحدة في قطاع الرغاوي هي التيرناتيفا وست منشئات صغيرة دعم تحويل من HPMPتتوخى خطة  .01

نتان يومتوسطة الحجم لديها أيضا عمليات إرغاء. وسوف تحول التيرناتيفا عمليات التصنيع فيها إلى استخدام الب

 ب111-كعامل نفخ للرغاوي. أما المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون 

المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط والتي تنتج رغاوي عزل الستخدامات التبريد التجاري فقد قررت تحويل 

 عملياتها إلى استخدام فورمات الميثيل.

ب. ولذا فإن استخدام 111-طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون 12وتستخدم التيرناتيفا أكثر من  .00

نتان كعامل نفخ للرغاوي لمنشأة بهذه القدرة يعتبر أنسب اختيار ويوفر الرغاوي بنوعية ثابتة وجيدة العزل يالب

وبتكاليف تشغيل منخفضة مع استخدام عامل نفخ بقدرات منخفضة على االحترار العالمي. كذلك فإن استخدام فورمات 

قدرات احترار عالمي منخفضة وهو ما يصلح بصورة الميثيل للعزل في معدات التبريد التجاري يمثل تكنولوجيا ب

 .معقولة لهذا االستخدام
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باعتبار غاز تبريد  00-وسوف تحول المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الهيدروكلوروفلوروكربون .05

-ألف )معدات تبريد مدمجة ومعدات تبريد المباني( والهيدروكلوروفلوروكربون112-إلى الهيدروكلوروفلوروكربون

ألف )حفظ األغذية في درجات حرارة منخفضة(. وفي حين أن استخدام الهيدروكربونات ممكن من حيث المبدأ 121

طن متري  2.5يقل عن  00-في المعدات التي تصنعها هذه المنشئات بمتوسط استهالك من الهيدروكلوروفلوروكربون

وكربون بالنظر إلى أن التوافر الميسر للمعونات في المنشأة الواحدة، فإن من الصعب التحول إلى تكنولوجيا الهيدر

المتناهية الصغر مازالت غير متاحة لقطاع التبريد التجاري. وعالوة على ذلك فإن والخبرات لمنشئات التصنيع 

النهوض باألمان الضروري في جميع المنشئات الست سوف يتطلب استثمارات كبيرة وهو ما اليمكن أن يغطيه 

ألطراف إالّ جزئيا بالنظر إلى الحدود القصوى لمردودية التكاليف. ولذا يبدو أن استخدام خالئط الصندوق المتعدد ا

 الهيدروفلوروكربون للتحويالت في هذه المنشئات أمر مقبول.

يتوخى نهجا مرحليا للتدريب  HPMPإطار خطة وتجدر المالحظة بأن تنفيذ األنشطة غير االستثمارية في  .01

حاب المصلحة بشأن توافر ومناولة البدائل التي التتوافر في الوقت الحاضر في البوسنه وتوفير المعلومات ألص

والهرسك. وعلى ذلك سيمكن إدخال الهيدروكربون أو غير ذك من التكنولوجيات التي تنخفض فيها القدرة على 

 داد بالمكونات المكيفة.تكفي لإلماالحترار العالمي في قطاع التبريد بمجرد أن تترسخ هذه التكنولوجيات بصورة 

 نقطة البدء للخفض التجميعي المستدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

بواسطة المنشئات  0212-0222ب كعامل نفخ في 111-يبلغ متوسط استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون .02

لمعتمد على االسابق الخلط محليا أو المستورد طن متري. وتشمل هذه الكمية البليول  60.3السبعة 

، تعين استيراد جميع 0222ب ونظرا ألن بيتي النظم الصغيرين أوقفا عملهما في 111-الهيدروكلوروفلوروكربون

. غير أنه إعماال للمقرر 0212ب في البوليوالت السابقة الخلط في 111-كميات الهيدروكلوروفلوروكربون

تدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون استخدام ( يتعين لحساب نقطة البدء للخفض التجميعي المس0)ج()61/12

ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط 111-من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 0222-0222متوسط 

متري عن الكمية الفعلية التي تستخدمها حاليا هذه  طن 15.3طنا متريا. وتقل هذه الكمية بمقدار  12المستوردة البالغ 

 المنشئات.

على أن تحدد نقطة بدايتها للخفض التجميعي وعلى الرغم مما تقدم، وافقت حكومة البوسنه والهرسك  .06

طن بقدرات استنفاد األوزون محسوبا  4.7س البالغ اخط األسبالمستدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 

طن بقدرات استنفاد األوزون أبلغت عن  3.5بقدرات استنفاد األوزون و طن 5.8باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

طن بقدرات استنفاد األوزون 3.5من بروتوكول مونتريال زائدا   2على التوالي بموجب المادة  0212و 0222عامي 

ب المتضمن في نظم البوليول السابقة الخلط المستوردة )أي متوسط استهالك 111-من الهيدروكلوروفلوروكربون

 .بقدرات استنفاد األوزون طن 8.2( مما يسفر عن 0222-0222

 القضايا المتعلقة بالمنشئات التي سبق دعمها

أربع منشئات سبق أن حصلت على دعم من الصندوق المتعدد  HPMPتتضمن المرحلة األولى من خطة  .02

األطراف للتحول من تكنولوجيا الكلوروفلوروكربون إلى تكنولوجيا الهيدروكلوروفلوروكربون وعلى وجه 

 الخصوص:

ركت وكوكا ليدا على دعم من خالل مشروع "االستعاضة عن -حصلت سوكو (أ )

 11-أ، واالستعاضة عن الكلوروفلوروكربون151-بالهيدروفلوروكربون 10-الكلوروفلوروكربون

 غير متعلقةفي عملية  ثالثى كلورو اإليثانب واالستعاضة عن 111-بالهيدروكلوروفلوروكربون

وهو  التجاري واأللواح ومبدالت الحرارة في ثالث منشئات تنظيف في تصنيع معدات التبريدبال

بتكلفة إجمالية تبلغ  0225المشروع الذي ووفق عليه خالل االجتماع التاسع والثالثين في 

ركت -طن بقدرات استنفاد األوزون.وقدم التمويل لسوكو 13.7دوالرا أمريكيا إلزالة  175,283

-إلى الهيدروكلوروفلوروكربون 11-لكلوروفلوروكربونإلعادة تهيئة آلتين اإلرغاء لديها من ا
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ب وهما اآللتين اللتين مازالتا تعمالن. وعلى الرغم من أن المنتج يتضمن أيضا التحويل من 111

-نأ و الهيدروكلوروفلوروكربو151-إلى الهيدروكلوروفلوروكربون 10-الكلوروفلوروكربون

لتحويل إلى تكنولوجيا ألف، فإن المنشأة قامت بسبب نقص األموال با121

أ على حسابها الخاص. وقدم التمويل أيضا لكوكا ليدا لرغاوي رش 152-الهيدروكلوروفلوروكربون

 أ؛151-ب وآلة شحن واحدة للهيدروكلوروفلوروكربون111-جديدة ب الهيدروكلوروفلوروكربون

آللة إرغاء  وحصلت أورداجيك، كجزء من الشريحة األولى لخطة اإلزالة الوطنية، على تمويل (ب )

ب ومعدات شحن 111-الهيدروكلوروفلوروكربونبالضغط العالي إلتاحة التحويل إلى 

عم لمعدات شحن غاز التبريد إلى أ وحصلت اكوفريجو على د151-للهيدروكلوروفلوروكربون

 .أ151-الهيدروفلوروكربون

يد الصغيرة( )لمعدات التبر أ151-الهيدروفلوروكربونوتستخدم جميع المنشئات اآلن كال من  .08

)لمعدات التبريد األكبر حجما والمعدات المنخفضة الحرارة( كغازات تبريد لتصنيع  00-والهيدروكلوروفلوروكربون

، منذ بدايتها، 00-التجاري.وتستخدم المنشئات األربعة المشار إلها أعاله والهيدروكلوروفلوروكربونمعدات التبريد 

. 220-لمتوسطة والكبيرة الحجم وبعد ذلك كإحالل مكان الكلوروفلوروكربونوذلك بالدرجة األولى لمعدات التبريد ا

إلى  10-وقد حصلت على مساعدات من الصندوق لتحويل عنصر غاز التبريد لديها ممن الكلوروفلوروكربون

 للتحويل من HPMPالمرحلة األولى من خطة . ولذا فإن التمويل المطلوب في إطار 00-والهيدروكلوروفلوروكربون

ألف اليعتبر تحويالت 121-ألف والهيدروفلوروكربون112-إلى الهيدروفلوروكربون 00-الهيدروكلوروفلوروكربون

 المرحلة الثانية.

إلى  11-المنشئات قد حصلت على مساعدات للتحويل من الكلوروفلوروكربونألن  غير أنه نظرا .02

ب إلى فورمات الميثيل )أي 111-روكربونب، فإن التحويل من الهيدروكلوروفلو111-الهيدروكلوروفلوروكربون

عملية الرغاوي( سوف يعتبر تحويال من تحويالت المرحلة الثانية. ويتضمن تحويل هذه المنشئات إعادة تهيئة أجهزة 

صرف الرغاوي الحالية في خط األساس، وإعادة تصميم أدوات القولبة وتكاليف النقل والتجميع والتكليفات ونقل 

 دريب وتكاليف التشغيل اإلضافية.التكنولوجيا والت

في التمويل الكامل للتكاليف في فقرته )ب( بشأن التحويل الثاني أنه سوف ينظر  62/11وينص المقرر  .52

اإلضافية المؤهلة لمشروعات التحويل الثاني حيثما تكون هذه المشروعات ضرورية لالمتثال لخطوة الخفض بحلول 

ات مردودية للتكلفة مقاسة باألطنان بقدرات استنفاد األوزون لالمتثال لهذه و/أو تكون من أكثر المشروع 0202عام 

 .األهداف وإالّ فإن التمويل سوف يقتصر على تمويل التركيب والتجارب والتدريب ذات الصلة بتلك المشروعات

 

 تكاليف المشروعات االستثمارية

 

لتكاليف والتي تمت تسويتها بصورة مرضية على ناقشت األمانة مع اليونيدو القضايا التقنية وتلك الخاصة با .51

 النحو المبين فيمايلي:

مشروع تحويل التيرناتيفا يحظى بأولوية متقدمة بالنظر إلى أن لدى المنشأة القدرة والمعدات  (أ )

ب السائل. ونظرا ألن المنشأة لم تستخدم هذه 111-الستيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون

. فقد حسب االستهالك على أساس الكمية المتوسطة من 0212و 0222المادة في 

السابق  ل)في البوليو 0222-0222ب التي استخدمت خالل الفترة 111-الهيدروكلوروفلوروكربون

نتان، طبق الحد األقصى للتكاليف يالخلط المستورد والسائل( وبالنسبة للتحول إلى تكنولوجيا  الب

( بما يصل 1)و()62/11في المائة وفقا للمقرر  02بنسبة والر أمريكي للكيلوغرام تزيد د 7.83)

 دوالرا أمريكيا؛ 425,361إلى 
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وفق على تكاليف الجزء الخاص بالتبريد في تحويل المنشئات الست الصغيرة والمتوسطة الحجم وو (ب )

دوالرا  55,860أمريكي بما في ذلك تكاليف التشغيل اإلضافية البالغة  دوالر 157,500بمبلغ 

طن بقدرات استنفاد األوزون( من  0.81طن متري ) 14.7وسوف يسفر ذلك عن إزالة أمريكيا.

دوالر أمريكي عن الحد  10.71بمردودية تكاليف تقل بمقدار  00-الهيدروكلوروفلوروكربون

 دوالر أمريكي للكيلوغرام؛ 15.21األقصى لمردودية التكاليف الخاصة بالتبريد التجاري البالغة 

زء الخاص بالرغاوي في تحويل المنشئات الستة الصغيرة والمتوسطة الحجم، تبين وفيما يتعلق بالج (ج )

أن حساب التكاليف أكثر صعوبة بالنظر إلى المسألة المفتوحة المتعلقة بالتحويل الثاني فضال عن 

طن  1.5ب اليتجاوز 111-حقيقة أن االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون

طن متري. ويقترح تقديم المساعدة  13.5مادة في حين يبلغ االستخدام في المنشئات متري من هذه ال

التقنية فقط لجميع المنشئات الستة مع قصر التمويل على تكاليف التركيب والتجارب والتدريب ذات 

. وفي حاالت مماثلة، كان الصندوق 62/11الصلة بتلك المشروعات على النحو المحدد في المقرر 

 دوالر أمريكي 20,000دوالر أمريكي للتحويالت األكثر تعقيدا و 30,000األطراف يغطي  المتعدد

الت آوالهرسك تمويل المنشئات الثالثة بشأن  البوسنةللتحويالت البسيطة. ويقترح بالنسبة لحالة 

اغيك( بمستوى الحاالت المعقدة والثالث المنشئات بدون ركت وكوكا ليدا وأورد-اإلرغاء )سوكو

 دوالر 150,000عن ذلك والبالغ  الناشئبمستوى التمويل البسيط، وسيجري ربط التمويل  ذلك

طن متري  1.6ب والبالغ 111-الهيدروكلوروفلوروكربونأمريكي باالستخدام المؤهل المتبقي من 

 طن بقدرات استنفاد األوزون(. 0.18)

 

 HPMPتكلفة المرحلة األولى من خطة 

فيما يتعلق بالقضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف والتي تمت تسويتها بصورة  ناقشت األمانة مع اليونيدو .50

التكاليف الموافق عليها لمختلف األنشطة المتوخاة في إطار المرحلة األولى من خطة  2مرضية. ويقدم الجدول 

HPMP .مع تركيز خاص على األنشطة غير االستثمارية 
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 HPMPرحلة األولى من خطة : التكاليف المتفق عليها للم2الجدول 

 
 اإلزالة التكلفة النشاط 

طن 

 متري

طن 

بقدرات 

استنفاد 

 المادة األوزون

 ناتيفا"لترتحويل "األ

 363,149 التكاليف االستثمارية اإلضافية

 62,212 اإلضافيةالتشغيل تكاليف  ب111-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.78 43.5

 425,361 مجموع التكاليف

تحويل ست منشئات صغيرة 

 ومتوسطة الحجم 

تقديم المساعدة التقنية للتحويل من الرغوة 

 العازلة
150,000 

 ب111-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.17 1.5

 101,640 التكاليف االستثمارية اإلضافية للتبريد

 55,860 تكاليف التشغيل اإلضافية للتبريد 00-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.81 14.7

 157,500 مجموع الفرعي للتبريدال

       307,500 مجموع الكليال

 األنشطة غير االستثمارية

 20,000 التشريع

 00-الهيدروكلوروفلوروكربون 0.82 14.9

 60,000 تدريب موظفي الجمارك

 90,000 تدريب الفنيين

 30,000 دعم مراكز التدريب المهني

 20,000 للفنيينخطة االعتماد 

 5,000 إنشاء رابطة الفنيين

 10,000  وضع مدونة للممارسات الجيدة

 10,000 حلقات العمل التقنية

 30,000 أنشطة الترويج

 5,000 إقامة موقع شبكي

 280,000 مجموع التكاليف

  6.58 74.6 1,012,861   المجموع
 

 HPMPي قدرها البلد في خطة ر على المناخ التاآلث

إلى  00-سوف يسهم تحويل نفس المنشئات الستة التي تقدم بتصنيع أجهزة التبريد من الهيدروكلوروفلوروكربون .55

نتائج حساب أثر المناخ باستخدام  8أ في خفض أثر الوحدات على المناخ. ويقدم الجدول 151-تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون

 مؤشر أثر المناخ.

 : نتائج حساب األثر على المناخ من تحويل الجزء المتعلق بالتبريد8ل الجدو

 في المنشئات الستة الصغيرة والمتوسطة الحجم 
 

 المدخالت
 

 عام

 البوسنه والهرسك [-] البلد

 منشئات 6 [-] بيانات الشركة

 ]القائمة[ اختيار نوع النظام

مصنع  ,التبريد التجارى

 تجميع

نع مص التجميد التجارى

 تجميع

مصنع تجميع أجهزة 

 تكييف الهواء

 المجموع

            

   معلومات هامة عن التبريد

 00-الهيدر كلورو فلورو كربون [-] الهيدر كلورو فلورو كربون الذى سيتم إستبداله

 1.4 4 1.9 1.3 ]كيلوغرام[ كمية غاز التبريد بحسب الوحدة

 10,083 20 2,400 7,663 [-] عدد الوحدات

 2.15 30 1.1 2.4 ]كيلوغرام[ سعة التبريد

            

 لبيئةذات حد أدني من األثر على ا بديلة تحديد تكنولوجيا

 0 0 0 0 [%] نسبة الصادرات )جميع البلدان(
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 حساب األثر على المناخ

 ]القائمة[ أكثر من واحد إن أمكن((غاز التبريد البديل 

 -يدرو فلوروكربوناله

، الهيدرو    أ 112

 022كربون 

 -الهيدرو فلوروكربون

الهيدرو   أ ،121

 022كربون 

 -الهيدرو فلوروكربون

، الهيدرو كربون    أ 112

022 

الهيدرو 

 أ121فلوروكربون

الهيدرو 

 أ 112 -فلوروكربون

، الهيدرو كربون   

022 

   ملحوظة
 معلومات عامة حول أداء بديل واحد؛ ويمكن أن يختلف األداء اختالفا كبيرا يعتمد على الحالةجميع البيانات المعروضة محددة وليست 

   
 المخرجات

 

رجات وعلى أساس المقدار المنتج في سنة واحدة . والمخ 00-الهيدروكلوروفلوروكربونب مالحظة: تحسب المخرجات كأثر على المناخ لنظم سوائل التبريد خالل فترة حياتها بالمقارنة
 اإلضافية/المختلفة ممكنة

 

  

  

 البوسنة والهرسك البلد

 تحديد التكنولوجيا البديلة بأقل قدر من التأثير على المناخ
قائمة بدائل لتحديد البديل الذي له حد أدني من األثر 

 على المناخ
 

 ]قائمة مصنفة[

 =  )النسبة المئوية(

 لالنحراف عن 

 الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 ا 622-هيدروكربون

(-11%) 

 

 ا 622-هيدروكربون

 (-12%) 

 ا 622-هيدروكربون

 (-13%) 

  

  290-هيدروكربون

(-8%) 

  290-هيدروكربون

(-9%) 

  290-هيدروكربون

 (-10%) 

-الهيدرو فلوروكربون

 (%3-)  أ 151

-الهيدرو فلوروكربون

 (%2-) أ  151

-الهيدرو فلوروكربون

 (%3-)  أ  151

الهيدروكلور فلورو 

 22-كربون

الهيدروكلور فلورو 

 22-كربون

الهيدروكلور فلورو 

 22-كربون

-الهيدرو فلوروكربون

 (%2) ج  122

-الهيدرو فلوروكربون

 (%3)  ج 122

-الهيدرو فلوروكربون

 (%1-) ج  122

 -الهيدرو فلوروكربون

 (%5)   أ 112

 -الهيدرو فلوروكربون

 (%5)  أ 112

 -و فلوروكربونالهيدر

 (%5)    أ 112

 -الهيدرو فلوروكربون

 (%12)    أ 121

 -الهيدرو فلوروكربون

 (%18)   أ 121

 -الهيدرو فلوروكربون

 (%15)    أ 121

 حساب أثر التحويل على المناخ

   1غاز التبريد البديل
 -الهيدرو فلوروكربون

  أ 411

 -الهيدرو فلوروكربون

 أ414

 -وكربونالهيدرو فلور

 HFC blends   أ 411

) بعد  على المناخ مجموع األثر  المباشر
 خط األساس* -التحويل(

أوكسيد  ثاني مكافئ
 الكربون

497 ,583 
4 8,084 

 األثر غير المباشر) البلد(**

أوكسيد  ثاني مكافئ
 18,041 74 7,452 10,515 الكربون

 *األثر غير المباشر) خارج البلد(*

أوكسيد  ثاني مكافئ
 0 0 0 0 الكربون

 مجموع األثر غير المباشر

أوكسيد  ثاني مكافئ
 18,041 74 7,452 10,515 الكربون

 مجموع األثر

أوكسيد  ثاني مكافئ
 26,125 78 15,035 11,012 الكربون

          

   2غاز التبريد البديل 

 -فلوروكربونالهيدرو

290   

 -فلوروكربونالهيدرو

290   

 -فلوروكربونالهيدرو

290   

 -فلوروكربونالهيدرو

290   

) بعد  على المناخ مجموع األثر  المباشر
 خط األساس** -التحويل(

أوكسيد  ثاني مكافئ
 الكربون

-18308 -8380 

-147 -26,835 

 أألثر غير المباشر) البلد(**

أوكسيد  ثاني مكافئ
 1,238 8 957 273 الكربون

* لبلد(*أألثر غير المباشر) خارج ا أوكسيد  ثاني مكافئ 
 0 0 0 0 الكربون

مجموع األثر غير المباشر**أ أوكسيد  ثاني مكافئ 
 1,238 8 957 273 الكربون

 مجموع األثر

أوكسيد  ثاني مكافئ
 25,597- 139- 7,423- 18,035- الكربون

  رو كلورو فلورو كربون لإلنبعاثات المتعلقة بالمادةاألثر المباشر : األثر المختلف بين  التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيد *

  أوكسيد الكربون المتعلقة بإستهالك الطاقة لدى توليد الكهرباء ثانياألثر غير المباشر: الفرق بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروكلوروفلورو كربون إلنبعاثات  **
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/30 

 

14 

غاز التبريد خالل فترة حياة المعدات، واألثر غير المباشر لتأثير بتأثير انبعاثات يتعلق حساب األثر المباشر  .51

ومن ثم تحسن من الناحية استهالك الطاقة. وتشير األرقام السالبة للتأثير على المناخ إلى حدوث انخفاض في األثر 

 00-فلوروكربونكانت تمثل بدائل الهيدروكلوروالبيئية. وقد استخدم مؤشر الرصد لحساب ثالثة سيناريوهات مختلفة 

في معدات التبريد والتجميد التجارية فضال عن أجهزة تبريد المباني والتي تمثل المنتجات التي تصنعها المنشئات 

جمالي اإلسيناريو الالستة الصغيرة والمتوسطة الحجم في البوسنه والهرسك. وتتيح السيناريوهات الثالثة التجميع في 

اليمين من الجدول. ويؤدي استخدام خالئط الهيدروكلوروفلوروكربون إلى زيادة  الوارد في العمود الواقع في أقصى

من معادالت ثاني أكسيد الكربون. والزيادة في  طن متري 8,000االنبعاثات المباشرة لغاز التبريد بأكثر من 

كفاءة الطاقة عما تحقق  االنبعاثات غير المباشرة أكبر من ذلك بكثير أي الزيادات في االنبعاثات الناشئة عن انخفاض

وإن كان أفضل من تلك التي تحققت من خالل خالئط  00-قبل التحويل للهيدروكلوروفلووركربون

ويضه من عالهيدروفلوروكربون. غير أن انخفاض كفاءة الطاقة في نظم البروبان لهذه االستخدامات جرى أكثر من ت

أي األثر الناجم عن  022-التحويالت إلى الهيدروكربون ي األثر المباشر بفعلفالكبير الذي حدث  ض خالل الخف

 انبعاثات غاز التبريد.

 الخدمةوالتي تتضمن إدخال ممارسات  HPMPوستؤدي أنشطة المساعدات التقنية المقترحة في خطة  .52

 00-األفضل وإنفاذ الضوابط الخاصة باستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون إلى خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

اليتم انبعاثه نتيجة  00-المستخدمة في قطاع خدمة  التبريد. وسيؤدي كل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون

من معادالت ثاني أكسيد الكربون التي يتم وفرها.  طن 1.8لتحسين ممارسات التبريد إلى وفورات تبلغ مايقرب من 

األنشطة التي قررتها البوسنه ، فإن  HPMPخطة وعلى الرغم من أن حساب اآلثار على المناخ لم تدرج في 

طنا بمعادالت ثاني أكسيد الكربون من  3,290والهرسك تشير إلى أن من المحتمل أن يتجاوز البلد الخفض البالغ 

غير أن األمانة  0211-0210االنبعاثات في الغالف الجوي على النحو الذي جرى تقديره في خطة أعمال الفترة 

ذه النقطة الزمنية أن تضع تقييما كميا لألثر على المناخ. وقد يمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التستطيع عند ه

 HPMPالتبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ الخطة التنفيذ عن طريق جملة أمور من بينها مقارنة مستويات غازات 

وإعادة تدويرها، وعدد الفنيين الذين تم تدريبهم والمعدات المبلغة عن غازات التبريد التي يجري استرجاعها  والكميات

 التي أعيدت تهيئتها. 00-العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون

 2في البوسنه والهرسك.ويبين الجدول  HPMPاألمانة األثر على المناخ لمختلف األنشطة في خطة  وحسبت .56

 نتيجة لتنفيذ المرحلة األولى .أن قدرا كبيرا من االنخفاض في األثر على البيئة قد يحدث 

 جة ألنشطة المرحلة األولىيعلى المناخ نت : عرض عام لألثر2الجدول 
 

األثر على المناخ  البدائل  الكمية المادة النشاط

)معادالت ثاني أكسيد 

 الكربون(

 المالحظات

-الهيدروكلوروفلوروكربون تحويل "التيرناتيفا"

 ب111

   30,639- البنتان 43.46

منشئات صغيرة  6ويل تح

 ومتوسطة الحجم

-الهيدروكلوروفلوروكربون

00 

 أ112-الهيدروكلوروفلوروكربون 14.58

 أ121-الهيدروكلوروفلوروكربون

 من مؤشرات  26,125

MCII 

-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب111

   9,306- فورمات الميثيل 13.2

-الهيدروكلوروفلوروكربون قطاع الخدمة

00 

 من خطة األعمال 3,290- خدامخفض االست 15.7

   17,110- المجموع

 

 التمويل المشترك
 

)ح( بشأن الحوافز المالية المحتملة وفرص توفير موارد إضافية لتعظيم المنافع البيئية من خطط 21/52استجابة للمقرر  .52

HPMP  6)ب( من المقرر 11إعماال للفقرة/XIX أن البلد ليس  اف، أوضحت اليونيدوالصادر عن االجتماع التاسع عشر لمؤتمر األطر

التمويل في وضع يسمح له بتحديد خيارات التمويل المشترك في الوقت الحاضر حيث التتوافر احتماالت قاطعة كافية بإمكانية تحديد 

 المشترك.
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 0211-0210مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 

يكيا زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة دوالرا أمر 1,012,861اليونيدو مبلغ  طلبت .58

HPMPدوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف  896,731البالغة  0211-0210مجموع القيمة المطلوبة للفترة  . ويزيد

الدعم عن المستوى الوارد في مشروع خطة األعمال. ويرجع الفرق في األرقام إلى زيادة كمية اإلزالة في قطاع 

 غاوي عما هو متوخي في خطة األعمال، والتوزيع المختلف للشرائح.الر

 42.6واستنادا إلى استهالك خط األساس التقديري من الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة البالغ  .52

 دوالر 280,000 مقدار 0202طن متري، ينبغي أن تكون مخصصات البوسنه والهرسك حتى اإلزالة في عام 

 .زائدا التمويل لألنشطة االستثمارية المؤهلة له 62/11للمقرر  أمريكي إعماال

 مشروع االتفاق

يتضمن المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة البوسنه والهرسك واللجنة التنفيذية إلزالة  .12

 الهيدروكلوروفلوروكربون.

 

 التوصية

 يلي: يمافقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر  .11

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد أن توافق (أ )

لخفض  0202إلى  0210( للبوسنه والهرسك للفترة HPMPالهيدروكلوروفلوروكربونية )

 1,012,861في المائة من خط األساس بمبلغ  52استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

 أمريكيا لليونيدو على أساس الفهم بأن: دوالرا 75,964 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم البالغة

 

دوالر أمريكي قدمت لمعالجة استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع  280,000 (1)

إعماال للمقرر  0202في عام في المائة  52خدمة التبريد ليصل إلى الخفض البالغ 

 ؛62/11

ومايرتبط به من عنصر المساعدة  دوالرا أمريكيا للعنصر االستثماري 732,861قدم مبلغ  (0)

طن بقدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  5.76التقنية إلزالة 

 المستخدمة في قطاعي رغاوي البوليوريثان وتصنيع معدات التبريد التجاري؛

ض التجميعي أن تحاط علما بأن حكومة البوسنه والهرسك قد وافقت على أن تحدد نقطة البداية للخف (ب )

طن بقدرات استنفاد  4.7خط األساس البالغ بالمستدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، 

طن  3.51طن بقدرات استنفاد األوزون و 5.8األوزون محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

من  2على التوالي بموجب المادة  0212و 0222عن عامي بقدرات استنفاد األوزون أبلغت 

-طن بقدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.5بروتوكول مونتريال زائدا 

بقدرات استنفاد طن  8.2يسفر عن المستوردة مما  الخلطب المتضمن في نظم البوليول السابقة 111

 األوزون؛

-ونرض حظر على الهيدروكلوروفلوروكربفأن تحاط علما بالتزام حكومة البوسنه والهرسك ب (ج )

يناير/ كانون الثاني  1اوز ب النقي والمتضمن في البوليوالت السابقة الخلط في موعد اليتج111

 ؛0216
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د الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة بقدرات استنفاد األوزون من الموا طن 6.58أن تخصم  (د )

 يدروكلوروفلوروكربون؛البداية للخفض التجميعي المستدام الستهالك اله

على مشروع االتفاق بين حكومة البوسنه والهرسك واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهالك أن توافق  (ه)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  على النحو الوارد في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

للبوسنه والهرسك ومايرتبط بها من خطة التنفيذ  HPMPأن توافق على الشريحة األولى من خطة  (و)

 دوالرا أمريكيا لليونيدو.  51,814دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  690,859بمبلغ 
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 األولمرفـق ال

 
 

 متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة البوسنة والهرسكحكومة اّتفاق بين مشروع 
 كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

 
 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض )" البوسنة والهرسك هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
 ثابت مستوىواّد"( إلى ألف )"الم -1ي االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ف
بما يتماشى مع  0202يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون  من أطن 1.3 رهاقدم

 .الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلاير
 

من  1.1دود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بح 2-
ببروتوكول  تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  من هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -1التذييل 
اللجنة ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء  ألف.-1المشار إليها في التذييل لجميع المواد  مونتلاير

، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من 3التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في الفقرة 
من  1.1الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

زون والمستنفدة لألب هذا االتفاق لجميع المواد طوة النهائية في التخفيضات بموجألف باعتباره الخ-1التذييل 
 وففي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل 

 .)االستهالك المؤهل المتبقي( من كل من المواد 1.1.3و  1.0.3 و 1.3.3 ةألفقيا
 

هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في  3-
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من لبلد. وستوفألف ل -1من التذييل  1.3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف )"جدول زمني للموافقة على  -3حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 لتمويل"(.ا
 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
من تحقيق حدود تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل )ب( من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

وسيجرى  .من هذا االتفاق ألف-1من التذييل  1.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة السنوي االستهالك

 .يةمعنالالمنّفذة الثنائية أو  بتكليف من الوكالةالتحقق المشار إليه أعاله 

 

البلد  إال إذا وفى ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

في الجدول الزمني  المحدد المنطبق قبل اجتماع اللجنة التنفيذية ألقلعلى ا ثمانية أسابيع بالشروط التالية
 تمويل:ى الللموافقة عل

 

لجميع السنوات المعنّية.  ألف-1من التذييل  1.1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق ( أ)

. وتستثنى فاقهذا االتوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيها  ال السنوات التي

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ( ب)
 غير مطلوب؛

"( تنفيذالط رير وخطاألف )"شكل تق-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اكون البلد قد قدم تقأن ي )ج(

تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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تاح من وأن معدل صرف التمويل الم ؛لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 في المائة؛ 12الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط )د( 

أو حتى  ،وتشملها التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي ي  السنة 
 و األخيرة؛ الشريحةميع األنشطة الواردة فيه في حالة موعد اكتمال ج

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد (ه)
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن بينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و الهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

 بروتوكول مونتلاير لمدة هذا االتفاق.

دة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّ  6-
التنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنف -5التذييـل 
ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحّقق -5السابقة وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل  السنوية

 .أعاله 4المستّقل على النحو المبّين في الفقرة 

 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء  توافقو 7-

لمواد المحددة في لإزالة وستهالك االفي من هذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 :ألف-1التذييل 

 

ااق مساابقاً إعااادات التخصاايص المصااّنفة كتعااديالت رئيسااّية يجااب أن ت   )أ(  ساانويةفااي خطااة تنفيااذ إمااا ًوثَّ
أعااله أو كتنقايل لخطاة تنفياذ سانوية قائماة تقادم  )د( 5فاي الفقارة الفرعياة  مقدمة حسابما هاو متوقاع

 ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

 ؛ اعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقو (3)

 ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  (0)

 المنفاذة ت الثنائياة أولوكااالا لفارادى لتمويال المخصاصالسانوية لمستويات الالتغييرات في  (1)
 ولمختلف الشرائل؛ 

ة فااي خطااة التنفيااذ الساانوية المعتماادة تموياال إلااى الباارامج أو األنشااطة غياار المدرجااتقااديم  (3)
فاي المائاة مان  12الحالية، أو إزالة أي نشاط مان خطاة التنفياذ السانوية، تزياد تكاليفاه عان 

 ؛موافق عليها شريحةآخر مجموع تكاليف 

 الساانويةتنفيااذ الإعااادات التخصاايص غياار المصااّنفة كتعااديالت رئيسااية، فاايمكن إدماجهااا فااي خطااة  )ب(
التنفياذ تي تكاون عندئاذ قياد التنفياذ، وياتّم إباالغ اللجناة التنفيذياة بشاأنها فاي تقريار الموافق عليها، وال

   ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطاة إدارة  )ج(
الحصاااول علاااى موافقاااة اللجناااة  إزالاااة الماااواد الهيدروكلوروفلوروكربونياااة الموافاااق عليهاااا، يتعاااين

التنفيذية كجزء مان خطاة تنفياذ سانوية أو تنقايل للخطاة الموافاق عليهاا. ويجاب أن ي حادد فاي الطلاب 
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بها واألثر المحتمل على المناا  وأي اخاتالف 

حسابما ينطباق األمار. ويوافاق البلاد علاى أن  سايتم إزالتهاا،التاي في أطنان قدرات اساتنفاد األوزون 
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الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضاافية المتعلقاة بتغييار التكنولوجياا ساتؤدي إلاى خفاض مساتوى 
 و التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

خياارة سااوف تعاااد أي مبااالغ متبقيااة إلااى الصااندوق المتعاادد األطااراف لاادى االنتهاااء ماان الشااريحة األ )د(
 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ي ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-

 :لما يلي
 

أن يستعمل البلد المرونة المتاحاة بموجاب هاذا االتفااق لمعالجاة االحتياجاات الخاّصاة التاي قاد تطارأ  )أ(
 و ؛خالل تنفيذ المشروع

بعاين االعتباار الكامال الشاروط الاواردة باالمقررين ياة معنالمنفذة الو ت الثنائيةاليأخذ البلد والوكاأن  )ب(
 خالل تنفيذ الخطة. 34/6و 33/322

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-

على أن  ت اليونيدوقوقد وافاالتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا  يابة عنهن التي ي ضطلع بها
كون الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ت

التقييم التابعة للصندوق أعمال الرصد و وي وافق البلد على عمليات التقييم التي قد ت جري في إطار برامج
 في هذا االتفاق. ةالمشترك تاللوكاألي من ا عابالمتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
 .)ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةالمثال ال الحصر الت بما في ذلك على سبيلبموجب هذا االتفاق، 

 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الصف
 .ألف-1من التذييـل  0.0 األفقي

 

المحددة في  إزالة الموادلمتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف ا 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل ألف-1من التذييل  1.1الصف األفقي 

البلد بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب 
ل للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية منقزمني ى وضعه وفقاً لجدول لتمويل إلتقديرها، أن تعيد ا

م شريحة التمويل أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف بعد أن يبرهن البلد على وفائه
ض قيمة خفأن تالتالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

، عن ّكل "(تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال)" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةالتمويل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد من تخفيضات االستهالك غير الم نجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام
ل البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثا األوزون.

إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائل المقبلة 
 .أعاله 5وفقا للفقرة 

 

على  تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر عناصر خضعتلن  12-

 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
لتيسير تنفيذ هذا من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

ق من علومات الضرورية للتحقعلى الم اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيل للوكا
 .االمتثال لهذا االتفاق
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في واالتفاق المقترن بها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. -1االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 

 )د(5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقوفي 
تستمر أنشطة اإلبالغ سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. واتحتى نهاية السنة ال هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة 

إال إلى حين إتمامها ألف -4ييل من التذ( ه)1)د( و1)ب( و1)أ( و1 الفقرات الفرعيةالمنصوص عليها في 

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إذا
 

المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلاير وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-

البروتوكول، ما لم هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في 
 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك
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 تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 
 إلجمالي التخفيضات في االستهالك ايةنقطة البد المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

  3.14 األولى جيم 11-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.49 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 4.63 المجموع الفرعي

ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

 3.47 األولى جيم

 8.10* المجموع

)*(  نظرا للجبر إلى واحد من عشرة لخط األساس المستخدم لتحديد نقطة البداية للبلد، وإلى اثنين من عشرة في نقاط البداية الخاصة  
 طن من قدرات استنفاد األوزون بين الرقمين.  2.1مواد، هناك اختالف مقداره بال

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المفردات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى )أطنان 

 األوزون( ستنفاداقدرات 

 ال ينطبق 3.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.7 4.7 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به  1.1

لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 

 استنفاد)أطنان قدرات 

 األوزون( 

 ال ينطبق 3.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.7 4.7 ال ينطبق

الة التمويل المتفق عليه للوك 1.1

 (اليونيدو) المنفذة الرئيسية

 )دوالر أمريكي(

690,859   143,310 0 117,692 0 31,000 0 30,000 1,012,861 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

  الرئيسية )دوالر أمريكي(

51,814 0 10,748 0 8,827 0 2,325 0 2,250 75,964 

إجمالي التمويل المتفق عليه  1.3

 )دوالر أمريكي(

690,859 0 143,310 0 117,692 0 31,000 0 30,000 1,012,861 

مجموع تكاليف الدعم )دوالر  1.3

 أمريكي(

51,814 0 10,748 0 8,827 0 2,325 0 2,250 75,964 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3

 )دوالر أمريكي(

742,673 0 154,058 0 126,519 0 33,325 0 32,250 1,088,825 

 1.63 األوزون( استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 11-الهيدروكلوروفلوروكربونلي اإلزالة من إجما 1.1.4

 0.00 األوزون( استنفادأطنان قدرات التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ) 11-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  1.1.4

 1.51 األوزون( نفادأطنان قدرات است) 11-الهيدروكلوروفلوروكربونل المتبقي من االستهالك المؤه 3.1.4

 1.49 األوزون( نفادأطنان قدرات استالمتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.1.4

 0.00 األوزون( استنفادأطنان قدرات ها في مشروعات سابقة موافق عليها )التي يتعين تحقيق ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  1.1.4

 0.00 األوزون( نفادأطنان قدرات است) ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  3.1.4

متفق على تحقيقها بموجب هذا الخلط لموجود في البوليوالت المستوردة سابقة ا ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.3.4

 األوزون( استنفادأطنان قدرات االتفاق )

3.47 

التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق  ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط141-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  1.3.4

 األوزون( استنفادأطنان قدرات عليها )

0.00 

 نفادأطنان قدرات است) ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط141-الهيدروكلوروفلوروكربونهالك المؤهل المتبقي من االست 3.3.4

 األوزون(

0.00 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/30 

Annex I 
 

 

6 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
في السنة المحددة الثاني جتماع اال ميعاد ال يسبق سيجري النظر في تمويل الشرائل المقبلة للموافقة عليه في .1

 ألف-1في التذييل 

 

 تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
 

 من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف  1
 

الساانة السااابقة منااذ بشااأن التقاادم المحاارز  ، تاارد فيااه البيانااات حسااب الساانة التقويميااة،تقرياار مساارود )أ(
السابق، وتعليق على حالة البلد فيماا يتعلاق بإزالاة الماواد، وكيفياة إساهام مختلاف النشااطات  قريرللت

التاي وينبغي أن يشتمل التقرير على الماواد المساتنفدة لاألوزون فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض. 
لبادائل ذات ة والتنفيذ األنشاطة، حساب الماادة، والتكنولوجياا البديلاة المساتخدم جة مباشرةينتك أزيلت

ياار فااي ياح لألمانااة بتااوفير معلومااات للجنااة التنفيذيااة عمااا ينااتج ماان تغمسااالصاالة التااي أدخلاات، لل
وينبغي أن يسالط التقريار الضاوء كاذلك علاى اإلنجاازات والخبارات  االنبعاثات ذات الصلة بالمنا .

غييرات تطارأ علاى تأي  نع بروالتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يع
 أيضااالظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصالة. وينبغاي أن يشاتمل التقريار 

السااابق تقااديمها، كحاااالت التنفيااذ الساانوية  مقارنااة بخطااة )خطااط(علااى معلومااات عاان أي تغيياارات 
يحة، علاى النحاو التأخير، وحاالت اساتخدام المروناة فاي إعاادة تخصايص المباالغ خاالل تنفياذ الشار

ماان هااذا االتفاااق، أو غياار ذلااك ماان التغيياارات، وأن يقاادم مبااررات  7المنصااوص عليااه فااي الفقاارة 
)أ( مان 5حدوثها. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعياة 

 ة الحالية؛االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السن

تقرياار للتحقااق ماان نتااائج خطااة إدارة إزالااة المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة واسااتهالك المااواد  )ب(
)ب( مان االتفااق. وماا لام تقارر 5ألف، كما هو مباين فاي الفقارة الفرعياة -1المشار إليها في التذييل 

شااريحة ماان الشاارائل اللجنااة التنفيذيااة خااالف ذلااك، يتعااين تقااديم هااذا التحقااق مااع كاال طلااب خاااص ب
ويتعاين أن يقادم التحقاق مان االساتهالك لجمياع السانوات ذات الصالة علاى النحاو المحادد فاي الفقاارة 

 إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشر)أ( من االتفاق التي لم 5الفرعية 

 الياةالشاريحة الت لتقاديم طلاب ةمزمعانهاياة السانة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سي ضطلع به )ج(
أخااذ التجااارب المكتساابة والتقاادم المحاارز فااي تنفيااذ مااع و األنشااطة ، مااع إبااراز التاارابط بااينوتشااملها

. وينبغاي ؛ وستقدم البيانات الواردة فاي الخطاة حساب السانة التقويمياةالشرائل السابقة بعين االعتبار
تغيياارات  ة إلااى الخطااة الشاااملة والتقاادم المحاارز، فضااال عاان أيرإلشااااأن يتضاامن الوصااف أيضااا 

المحاددة  السانواتممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصاف 
 بالتفصايل التغييارات التاي أدخلاتالوصاف ينبغي أن يحدد )د( من االتفاق. كما 5في الفقرة الفرعية 

كجازء مان نفاس  . ويمكن تقاديم وصاف األنشاطة المساتقبليةهاا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي
 ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله الوثيقة

ط التنفيذ السنوية المقدماة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من )د(
 ستعدل هاذه المعلوماات الكمياة، التاي يتعاين تقاديمها حسابو .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

، كاال مان السارود والوصاف الخااص باالتقرير )انظار الفقارة ماع كال طلاب شاريحة السنة التقويمياة
وخطااة التنفيااذ الساانوية وأي )ج( أعاااله(، 1)أ( أعاااله( والخطااة )انظاار الفقاارة الفرعيااة 1الفرعيااة 

 و وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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 ( أعاله.د)1)أ( إلى 1الي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من حو منموجز تنفيذي  (ه)

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

 

ستقوم وحدة األوزون الوطنية بتنسيق تنفيذ ورصد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  - 1

خبراء الوطنيين المعينين لمهام محددة والتي يمكن أن تظهر بالتعاون مع األجهزة الحكومية ذات الصلة وال
  .وسيتم تعيين منظمة وطنية مستقلة للمراجعة للتحقق من االستهالك .خالل تنفيذ المشروع

   

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 :ل على األقل ما يليتشمطة نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـالرئيسي المنفذة ةـون الوكالـستك - 1

ضامان التحّقااق ماان األداء والتحّقااق المااالي بمقتضاى هااذا االتفاااق واإلجااراءات والمتطلّبااات الداخليااة  )أ(
الخاّصااة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة إزالااة إدارة الخاّصاة باه، علاى النحااو المباّين فاي خطاة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع )ب(

للجناة التنفيذياة مان أن األهاداف قاد تحققات وأن األنشاطة السانوية المرتبطاة مستقل إلى اتحّقق  تقديم )ج(
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البها قد أ كملت على النحو المبّين في خطة 

ن االعتبار في اساتكماالت الخطاة الشااملة وفاي ية والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسب )د(
 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطااة الشاااملة  بتقااارير التنفيااذ الساانوية وخطااط التنفيااذ الساانويةالوفاااء بمتطلبااات اإلبااالغ الخاصااة  (ه)
 ؛لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةألف -4دد في التذييل على النحو المح

 ؛لين للمراجعات التقنيَّةين المؤهّ الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

تنفياذ بطريقاة فعالاة ومتسامة بالشافافية واإلباالغ الضمان وجاود آلّياة تشاغيلية تمّكان مان تنفياذ خطاة  )ح(
 يق عن البيانات؛الدق

مان االتفااق، تحدياد، بالتشااور ماع البلاد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ط(

   ؛ولتمويل كل وكالة منفذة أو وكالة ثنائية معنية تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية

 لمؤشرات؛ وضمان أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال ا )ي(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. (ك)

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  - 1

واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة
)ب( 1)ب( من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 

 .ألف-4من التذييل 
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 ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

 
عن كّل  دوالر أمريكي 327 التمويل المخّصص بمقدار خفيض مبلغمن هذا االتفاق، يمكن ت 11وفقا للفقرة  - 1

من  1.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوك
 ألف.-1من التذييل  1.1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -1التذييل 

 
----------- 
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