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 جبل األسودال مقترح مشروع:
 
  

 

 

  المشروع التالي:تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح  
 

  اإلزالة
 
 اليونيدو )ثانيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة ال  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  جبل األسودال

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  (رئيسية) دواليوني  (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

(المرفق جيم المجموعة  7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  األولى)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.94  2012 السنة:

 

   2012 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 
 0.9    0.9      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 0.8  البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:نقطة  0.8  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 0.52  المتبقي:  0.28  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018  2017 2016 2015 2014 2013 ) خطة األعمالخامسا(

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

0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

 317,125 22,575 32,250 0 64,500 0 74,175 0 123,625 التمويل (دوالر أمريكي)

 

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

  ال ينطبق 0.52 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.8 0.8  ال ينطبق  ال ينطبق  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

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

  ال ينطبق 0.52 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.8 0.8  ال ينطبق  ال ينطبق

  المعدلالتمويل 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

155,000  100,000  98,500    30,000 21,000 404,500 

تكاليف 
  الدعم

11,625  7,500  7,388    2,250 1,575 30,338 

المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة 
  (دوالر أمريكي) التنفيذية

تكاليف 
  المشروع

155,000          155,000 

تكاليف 
  الدعم

11,625          11,625 

 المطلوب الموافقة المبالغ إجمالي
 دوالر (االجتماع ھذا في عليھا

  )أمريكي

تكاليف 
  المشروع

  100,000        100,000 

تكاليف 
  الدعم

  7,500        7,500 

  األرقام في ھذا الجدول مطابقة لمشروع االتفاق المحدث المقدم إلى االجتماع الحادي والسبعين. * 

 

  أساس إنفراديالنظر فيھا على   توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
 
 حادية إلى االجتماع النيمعالوكالة المنفذة ال ابصفتھ ،دواليوني ت، تقدمالجبل األسودبالنيابة عن حكومة  .1

خطة إدارة إزالة المواد طلب لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من ن للجنة التنفيذية ببعيوالس
 ادوالر 5.213تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائد ،دوالر أمريكي 69,500 وقدرهبمبلغ  1الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد من ألول سنتين الطلب تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة األولى  ا. ويشملأمريكي
 .2015و 2014، وخطة تنفيذ الشريحة للعامين الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ 

بدأ تشكيل اتحاد  ،إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةثين شھرا منذ الموافقة على خطة خالل الثال .2
ة، من حالالئالنفاذ. وبموجب ھذه  زالتبريد. ووضعت الئحة بشأن المواد المستنفدة لألوزون وبدائلھا ودخلت حي
ويمكن للتقنيين المرخصين فقط شراء  ،الضروري الحصول على تراخيص لصيانة معدات التبريد و/أو إصالحھا

تحتوي على  وتنظم ضوابط االستيراد والتصدير المواد المستنفدة لألوزون والبدائل والمعدات التيغازات التبريد. 
مع نظام التعريفة التابع لالتحاد األوروبي. وتم تدريب  ام التعريفةتحقيق التجانس في أرق مستنفدة لألوزون. وتممواد 

مفتشي وكالة حماية البيئة في الجبل األسود على إنفاذ التشريعات الجديدة بخصوص الھيدروكلوروفلوروكربون، بما 
 في ذلك إنفاذ نظام التراخيص. وتم تقديم محدد لغازات التبريد من وكالة حماية البيئة.

 ريبتمتثل للمعايير الدولية. وأعد دليل للتد ممارساتمدونة  وضعن خبراء استشاريين وطنيين لوتم تعيي .3
على المشاركين وعلى المدارس المھنية. وتم تنظيم دورة تدريبية لمدة أسبوع  عهلتقنيي خدمة التبريد وتم توزي

مدربا وتقنيي الخدمة الذين قدموا ردود  23بخصوص ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد في مدرسة مھنية بالنسبة لـ
 دليل التدريب.أخرى لمراجعة من أجل فعل 

دم التدريب على استرداد المواد المستنفدة لألوزون. وقُ وتم إنشاء مركز استرداد واحد وتزويده بمعدات  .4
ذات الصلة إلى  دلةاستخدام محددات غازات التبريد إلى مركز االسترداد وإلى المفتشين الحكوميين، وتمت ترجمة األ

 اللغة المحلية.

مؤسسي (لما يبلغ للجبل األسود تمويال للتعزيز ال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتشمل  .5
يتم رصد استخدام  ن). وبموجب التعزيز المؤسسي، كا2020إلى  2012للفترة  ادوالرا أمريكي 240,000مجموعه 

عدد من األنشطة بشأن يوم األوزون لزيادة جري أوالمواد المستنفدة لألوزون في البلد من خالل خبير استشاري. 
 للوائح من خالل النظام الحكومي.التوعية، وتم تيسير التغييرات في التشريع وا

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتقديم أنشطة ألصحاب المصلحة وتم تنظيم حلقة عمل  .6
ما فيھا تقديم تشريعات المواد المستنفدة لألوزون والتشريعات التي تغطي مخلفات المواد المستنفدة لألوزون، فضال ب

تفعيل نظام االسترداد وإعادة رصد . وتم التي ُسحبت من الخدمةبالنسبة لمعدات التبريد  عن مناولة غازات التبريد
 أثناء رصد خطة إدارة اإلزالة النھائية.الذي أنشئ التدوير 

 .دوالرا أمريكيا 155,000وتم صرف المبلغ اإلجمالي التي تمت الموافقة عليه للشريحة األولى وقدره  .7

  السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طالخط
 
تقديم معدات لمركزين من مراكز التدريب، بما يسمح لھما بتقديم  ما يلي:الشريحة الثانية  فيتشمل األنشطة  .8

وكربونات، وثاني أكسيد ، بما في ذلك الھيدر22-التدريب على الممارسات الجيدة وبدائل الھيدروكلوروفلوروكربون
من التقنيين  50الكربون والنشادر. وسيتم إعداد مواد التدريب باللغات المحلية. واشتملت األنشطة أيضا على تدريب 

                                                      
والستين لخفض  ثالثفي اجتماعھا ال للكاميرونوافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    1

  .2020في المائة بحلول أول يناير/كانون الثاني  35استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
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ة دداد وإعادات األساسية للتقنيين ولنظام االسترلتحديث مھاراتھم؛ وتفعيل نظام التراخيص لتقنيي الخدمة؛ وشراء المع
من ضباط الجمارك ومسؤولي إنفاذ القانون وسيتم  100سيتم تدريب ر التعزيز المؤسسي، التدوير. وبموجب عنص

تقديم دعم إضافي التحادات الصناعة والمسؤولين الحكوميين لتحقيق بناء القدرات ذات الصلة. وسيتم إجراء الرصد 
 حقيق أھداف األداء.تمن لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق الداخلي 

  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقـات

  النھج إلى قطاع الخدمة

في الجبل األسود يتبع نھدا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت اليونيدو أن تنفيذ  .9
متكامال بشأن إدارة غازات التبريد. ويتضمن ھذا المفھوم المستدام قيودا على حصول التقنيين على غازات التبريد 

. ولھذا النھج، فمن الضروري إيجاد ةالتبريد المستخدم اتغازعن وكذلك مسؤوليات اإلبالغ، مع تحديد المساءلة 
لتدريب  للتدريبنة الممارسات الجيدة لتعريف قواعد الخدمة لمعدات التبريد، ودليل األساس القانوني، وھو مدو

خاص على تطبيق المدونة، وإقامة منشآت الختبار تقنيي التبريد وترخيصھم وإنفاذ الحصول المقيد على غازات شاأل
من غازات  لصالسترداد والتخويحتاج النھج أيضا إلى نظام للتشغيل ونظام جيد للرصد إلعادة التدوير وا التبريد.

التبريد لتحقيق المساءلة عن االنبعاثات. ونتيجة لذلك، فإن المحاسبة المناسبة للمادة غير المستخدمة، واللوائح 
خطة إدارة إزالة لمعالجة المخلفات تصبح جزءا من إدارة غازات التبريد. وأجرت  كزوما يتصل بھا من مراالمرتبطة 

أنشطة في جميع ھذه المجاالت، ومن خاللھا تم تيسير االتصال الضروري بين  وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفل
  مختلف أصحاب المصلحة.

  والحصص نظام التراخيص

 الواردات وحصصللترخيص نافذ فيد بوجود نظام وطني تتأكيد  قدمت حكومة الجبل األخضر رسالة .10
أحكاما  2004ويتضمن نظام التراخيص الذي أنشئ في عام . ربونيةكلوروفلوروكالھيدرو المواد من والصادرات

ة حماية البيئة ر. وتقوم وزا2011نظام الحصص في عام  دخالبالفعل عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتم إ
يصدر لكل شحنة. وتبلغ  ، مع إذناألذونبإدارة واردات و/أو صادرات المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام 

طنا متريا من  13.19و 2013لعام  22-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 13.88ص للجبل األسود الحص
. وأدخلت الحكومة إجراءات إضافية، مثل إجراءات إصدار الترخيص 2014لعام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 لكل شحنة ومراجعة بيانات الواردات والصادرات مع إدارة الجمارك.

 االستھالك

  .استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في الجبل األسود 1بين الجدول ي .11

  )7(بيانات المادة  2012و 2009استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في الجبل األسود بين  – 1الجدول 
  

 2012 2011 2010 2009 السنة
خط 
 األساس

االختالف 
عن خط 
 األساس

 التغير

 باألطنان المترية
 %23.7 3.3 13.9 17.1 13.1 10.6 17.1 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 بأطنان قدرات استنفاد األوزون
 %23.7 0.18 0.76 0.94 0.72 0.58 0.94 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/42 
 
 

5 

 2013في المائة من خط األساس. غير أن الحصص لعام  23.7أعلى بمقدار  2012كان االستھالك لعام  .12
 في المائة من خط األساس. 95 ما نسبته 2014لعام تبلغ األساس، ومماثلة لخط 

 مستوى تنفيذ األنشطة ومعدل الصرف

 جرى تنفيذ األنشطة المقررة بالكامل. .13

 خط األساس ومشروع االتفاق

على  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي االجتماع الثالث والستين، تمت الموافقة على  .14
دوالرا أمريكيا  210,000طنا متريا مما أدى إلى تخصيص مبلغ وقدره  17.57أساس خط أساس تقديري يبلغ 

طنا متريا،  13.9. غير أنه مع خط األساس المحدد البالغ 60/44، تمشيا مع المقرر 2020ألنشطة اإلزالة حتى عام 
من المستوى  45,500أمريكيا، أو أقل بمقدار دوالرا  164,500سيكون مستوى التمويل المؤھل للجبل األسود 

 المذكور في االتفاق.

. 60/44وقدمت اليونيدو خطة تنفيذ محدثة وجدوال للتمويل ليعكس خفضا في التمويل كما ورد في المقرر  .15
التكاليف المؤھلة األشھر الثالثين األولى، واالنخفاض الكبير في وأفادت اليونيدو أنه بسبب التقدم السريع في التنفيذ في 

كانت متاحة للتنفيذ مستقبال  60/44المقرر  بفي المائة فقط من المبلغ المحدد بموج 25في المائة، فإن  20بأكثر من 
 . واتفقت اليونيدو واألمانة على جدول تمويلي معدل.2020حتى عام 

اللجنة التنفيذية إلى األمانة،  ، طلبتخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةولدى الموافقة على  .16
ألف ("األھداف والتمويل") من االتفاق -2بعد معرفة بيانات خط األساس، أن تحدث، ضمن أمور أخرى، المرفق 

بأرقام كميات أقصى استھالك مسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بالتغير الحاصل في مستويات االستھالك األقصى 
ل ناتج عن ذلك على مستوى التمويل المؤھل، ومع أي تسويات ضرورية يتم إجراؤھا المسموح به، وبأي أثر محتم

). واستنادا إلى خط األساس المراجع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تم 63/38عند تقديم الشريحة التالية (المقرر 
لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  16في االتفاق، وأضيفت فقرة جديدة رقمھا في التذييلين تحديث الفقرات ذات الصلة 

الوثيقة. ھذه والستين، على النحو المبين في المرفق األول ب ثالثيحل محل االتفاق التي تم التوصل إليه في االجتماع ال
 .وسيتم إرفاق االتفاق الكامل المنقح بالتقرير النھائي لالجتماع الحادي والسبعين

 المسائل المتعلقة بالتعزيز المؤسسي

بت األمانة معلومات إضافية عن كيفية ارتباط وحدة األوزون الوطنية بالحكومة ومدى تكاملھا معھا. طل .17
وأفادت اليونيدو أن وحدة األوزون الوطنية أنشئت كھيئة متخصصة في وكالة حماية البيئة التي تعمل تحت إشراف 

موظفا في وكالة حماية البيئة. وتتعاون وحدة  وزارة التنمية المستدامة والسياحة. ويعد رئيس وحدة األوزون الوطنية
 األوزون الوطنية في تدريب تقنيي الخدمة مع سلطة اإلدارة الحكومية المسؤولة عن التعليم.

 الخالصة

كان التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل األسود كبيرا للغاية، فقد  .18
المقررة بالكامل مع بعض التغييرات المتعلقة بدعم إنشاء مركز لم يتقرر مسبقا للتخلص من مخلفات نفذت األنشطة 

المواد المستنفدة لألوزون، مما يعكس تحوال في االستراتيجية الشاملة للبالد. وتم صرف األموال الموافق عليھا 
تم الوفاء بھا. وتم تعديل االتفاق  دحة الثانية قللشريحة األولى. ويبدو أن جميع الشروط المسبقة للموافقة على الشري

 خط األساس وخفض التمويل الناتج عن ذلك.في ير التغالمحدث، بما يعكس 
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  التوصيـات
 

 :بما يلي اللجنة التنفيذية توصي أمانة الصندوق .19

 أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة  )أ (
 ؛جبل األسودللالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ألف من االتفاق بين -2ألف و-1، من التذييلين 1أن تالحظ أن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة   )ب (
واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المحدد  جبل األسودالحكومة 
لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق التي تم  16وأضيفت فقرة جديدة رقمھا  ،لالمتثال

 ؛والستين، على النحو المبين في المرفق األول بالوثيقة الحالية ثالثالتوصل إليه في االجتماع ال

في استھالك المواد  ةالمستدام ات المجمعةلتخفيضلنقطة البداية المراجعة أن أيضا  أن تالحظ  )ج (
 طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستعمال 0.8بلغت الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن  0.9البالغ  2009عام لمن بروتوكول مونتريال  7بموجب المادة المبلغ عنه ي فعلالستھالك الا
  ؛طن من قدرات استنفاد األوزون 0.6البالغ  2010عام لومن قدرات استنفاد األوزون 

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (د)
بمقدار  2015-2014والخطة المقابلة لتنفيذ الشريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية للجبل األسود، 

دوالر أمريكي  7,500بمقدار ، مع تكاليف الدعم المرتبطة بھا دوالرات أمريكية 100,000
 لليونيدو.
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالللصندوق واللجنة التنفيذية  الجبل األسودحكومة بين  ّتفاقاالنّص يجب إدماجه في 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

 (والتغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)
 

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب ("  جبل األسودال ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  0,52 من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  

يناير / كانون الثاني  1 2020 داول الزمنية لبروتوكول مونتريالع الجبما يتماشى م  . 

ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة الجبل األسود  واللجنة التنفيذية في  16.
والستين للجنة التنفيذية.  ثالثالاالجتماع   

  تذييالت

ألف: المـواد -1التذييل   

  يضات في االستھالكنقطة البدء إلجمالي التخف المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

0,8 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011   
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1

 قدرات استنفادولى (أطنان جيم، المجموعة األ
 األوزون)

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

0,8 0,8 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,52 
 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  2.1
 قدرات استنفادالمرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 األوزون) 
غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

0,8 0,8 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,52 
 غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 ) (دوالر أمريكي)اليونيدو(

155.000  100.000  98.500 
   

30.000 21.000 404.500 

 30.338 1.575 2.250    7.388  7.500  11.625 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2.2

 404.500 21.000 30.000    98.500  100.000  155.000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 30.338 1.575 2.250    7.388  7.500  11.625 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 434.838 22.575 32.250   105.888  107.500  166.625 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 0,28 األوزون) قدرات استنفادأطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.1.4
 0 األوزون) قدرات استنفادأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.1.4
 0,52 األوزون) قدرات استنفادأطنان ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.1.4
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