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  البوسنة والهرسك:  مشروع  مقترح
 

  

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

  

  اإلزالة

  

األمم المتحدة  منظمة
 للتنمية الصناعية

  ) اليونيدو(

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

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

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  )األولى(المرحلة 

  2020% بحلول عام 35  والستين السادس  (رئيسية) اليونيدو

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 2.37  2017السنة:    7بيانات المادة ) أحدث ثانيا(

 

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 

  المعملية
  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 2.3     2.3     22الهيدروكلوروفلوروكربون 
  0.07      0.07     ب142 الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 8.17  المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة  4.70  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 1.59  المتبقي: 6.58  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

 0.42 0.21 0.0 0.21  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

 65,270 32,100 0 33,170  (دوالر أمريكي)التمويل 

 

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

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال (تقديرية)

غير 
 متوفر

 غير متوفر 3.06 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.7 4.7

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

غير 
 متوفر

 غير متوفر 3.06 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.7 4.7

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   ليونيدوا
  المشروع

631,282 0 143,310 0 117,692 0 31,000 0 30,000 953,284 

تكاليف 
  الدعم

47,346 0 10,032 0 8,238 0 2,170 0 2,100 69,886 

األموال الموافق عليها 
من قبل اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

631,282 0 128,979
* 

0 117,692 0 0 0 0 877,953* 

تكاليف 
  الدعم

47,346 0 9,029* 0 8,238 0 0 0 0 64,613* 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليها خالل هذا 

االجتماع (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

      31,000   31,000 

تكاليف 
  الدعم

      2,170   2,170 

 ).72/31دوالر أمريكي (المقرر  10,032دوالر زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  143,310% على التمويل المتفق عليه البالغ 10بنسبة  غرامة*تشمل 

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  المشروعوصف 

 من الرابعةالشريحة  ، طلباً لتمويلرئيسية كوكالة منفذة اليونيدو ت، قدّمالبوسنة والهرسكبالنيابة عن حكومة   -1
زائد  ، دوالر أمريكي، 31,000 قدره بمبلغمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  األولىالمرحلة 

ريحة . 1لليونيدو ,1702تكاليف الدعم للوكالة البالغة  من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الش تقرير و الثالثةيتض
تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون التحقق ع ريحة و 2017و  2016لعامي ن اس  إلى 2018للفترة من خطة تنفيذ الش

2020.  

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

غت حكومة   -2 نة أبل كالبوس تهالك  عن والهرس فا 2.37اس تن قدرات اس المواد من  األوزون دطن من 
ة ي ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ام  ال ي ع اس  ،2017ف ط األس الك دون خ ه ت و اس واد وه م ل ال ل ث ت الم ل

تهالك  1. ويبين الجدول في المائة 50بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة   نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد اس
2013-2017.  

تهالك المواد 1الجدول  كالهيدروكلوروفلوروكربونية في : اس نة والهرس -2013للفترة  7(بيانات المادة  البوس
2017(  
 خط األساس  2017 2016 2015 2014 2013 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد

       طن متري
 57.15 41.80 41.53 37.19 59.23 88.73  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 13.5 0 0 0 0 0  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0 1.14 0.94 0.94 1.72 3.86  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 70.65 42.94 42.47 38.13 60.95 92.59  المجموع (طن متري)

ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
المتضمن في البوليوالت السابقة 

  الخلط المستوردة

30.00 11.00 0 0 0 31.55** 

 111.65 42.94 42.47 38.13 71.95 122.59  المجموع (طن متري)

        طن من قدرات استنفاد األوزون
 3.2 2.30 2.28 2.05 3.26 4.88  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.5 0 0 0 0 0  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0 0.07 0.06 0.06 0.11 0.25  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

المجموع الفرعي (طن من قدرات 
  استنفاد األوزون)

5.13 3.37 2.11 2.34 2.37 4.7 

ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
المتضمن في البوليوالت السابقة 

  الخلط المستوردة

3.3 1.21 0 0 0 3.47** 

 8.17 2.37 2.34 2.11 4.58 8.43  المجموع (طن متري)

  .*بيانات البرنامج القطري
 ؟2009و  2007** متوسط االستهالك في الفترة بين 

تهالك يرجع  -3 ديد في اس طة إدارة إالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  االنخفاض الش زالة المواد تنفيذ أنش
يما  ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية اريعوال س تثمارية في قطاعات تجميع الرغاوى والتبريد، وال المش تي أدّت إلى االس

تخدم   معداتلخدمة الط فق 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهياخفض الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يُس
افيب 141-ونبرکوروفلوروکلدروللهيري صفك ستهالك اناهكان و من في الص ط لخلالسابقة ت االويلولبا والمتض
اريعل کماب إبسبوردة مستلا ةرالستثماا المش ب 141-ون برکوروفلوروکلدرولهياعلی  ينظرلحوي واغارلافي  ي

افي من في الص  1و  2015ير كانون الثاني/ينا 1في  تم تطبيقهمااللذين وردة لمستط الخلالسابقة ت االوليولبا والمتض
  .، على التوالي2016يناير/كانون الثاني 

  البرنامج القطريتقرير عن تنفيذ 

                                                 
  يدو.من وزارة التجارة الخارجية والعالقات االقتصادية في البوسنة والهرسك إلى اليون 2018سبتمبر/أيلول  14وفقاً للخطاب تاريخ  1
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ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب الستهعن البيانات القطاعية ال البوسنة والهرسكأبلغت حكومة   -4
ى المادة، 2017لعام  لتقرير عن تنفيذ البرنامج القطريا قة مع البيانات المبلغ عنها بمقتض  وقد كانت هذه البيانات متس

  من بروتوكول مونتريال.  7

  التحققتقرير 

ام   -5 ة تطبّق نظ د تقرير التحقق أن الحكوم ادرات من أّك ص من الواردات والص للتراخيص والحص
تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون للعامين ، وأن الهيدروكلوروفلوروكربون و  2.34بلغ  2017و  2016إجمالي اس

تنفاد األوزون، على التوالي 2.37 تهالك . طن من قدرات اس وخلص تقرير التحقق إلى أن البلد حقق أهداف االس
  . 2017و  2016المحددة في االتفاقية لعامي 

   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  الثالثةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

عت   -6 كوض نة والهرس ادرات من نظام لدعم إطاراً قانونياً  البوس ص لمراقبة الواردات والص تراخيص وحص
ال. ٍل فع ك ذه بش ة ويتم تنفي دروكلوروفلوروكربوني ل تطبيق فرض  المواد الهي الفع بق وتم ب تيراد علیس  اس

يب 141-ون برکوروفلوروکلدرولهيا اف ن ( الص داًء م ت ر  1اب اي ن ي/ي ان ث ون ال ان ى 2015ك ل ر ع ظ ) وح
من في ب141-ون برکوروفلوروکلدرولهيا داًء منوردة لمستط الخلالسابقة ت االوليولبا المتض انون  1 (ابت اير/ك ين

نيف ).  2016الثاني  ريعات إلدارج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التعريفات الجمركية وتص تم تحديث التش
   .على أقرب تقدير 2019البضائع. وبدأت البالد بإجراء التصديق على تعديل كيغالي، المتوقع بحلول نهاية عام 

  قطاع التصنيع

داًء من   -7 لجميع ن مء النتهام اتن، لسبعيدس والساع االجتمااابت ات التحوي ء التصنيع باستثنع ااطفي ق عملي
منب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيل ايوتح ابقة الخلط تالوليولبافي  المتض في  ل لميثيت اماورلی فوردة إلمستا الس
نيعن کتيرش  يبلغ كستهالا التي لديها،  Frigoklimaفيل يولتحا تأخّرت عملية .ريلتجاد ايرللتبزل لعوي اغار لتص

رر خالل ويغارلوزع ام نظراً ألن، ب-141ون برکوروفلوروکلدرولهين امري متطن  1.0 ك نان هکان وفيضا تض
بتمبرکامح صالإلی إحاجة  الح في س تعذّر التحويل اآلن.  ل عمليةتم إكماوقد  2018 أيلول/ل. تم إجراء هذا اإلص
ي تل، اب-141ون برکوروفلوروکلدرولهين امري متطن  4.0 يبلغ كستهالا ذات،  SOKOفيل يولتحاعملية  إجراء

ينيل خالن مل ألصافي  من المقرر تنفيذهان کا يتم  المقادير.في م ألصلي للتحکانامج رلبادام باستخ تعديل تحس س
  .2018نهاية عام  بحلولاالنتهاء من إصالح آلة الرغوة 

  قطاع خدمة التبريد

اوراٍت   -8 ياغة  ة، تقوم وحدة األوزون الوطني2018 أيار/في مايو مع جمعية التبريد وتكييف الهواءبعد مش بص
ات  اص ات الجيدة في قطاعلاختص ع المدونة الوطنية للممارس ار وطني من أجل وض تش ، التبريد وتكييف الهواء مس

هادات لفنييإصدار  إن نظام .2019مارس/آذار ل بحلو امن المتوقع تنفيذهالتي و به منذ عام  لخدمة التبريد معمو الش
هادات لورش خدمة التبريد.ويجري  2016 دار الش ات األخيرة على نظام إص ع اللمس وص،  وض وعلى وجه الخص

كااعتمدت إحدى الكيانات اإلدارية في البلد ربس من، قانوناً جديداً ، وهي جمهورية ص ر يتض ً طش دار يجعل  ا إص
هادات ً  الش ك ، في حين أنإلزاميا نة والهرس ات الكيان اإلداري الثاني في البلد، وهو اتحاد البوس ع اللمس ، ال يزال يض

  الشرط.هذا يتضمن األخيرة على قانون جديد 

ة أيام  حلقةُعقدت   -9 ركات التيممثلي ومن فنيي الخدمة  40 لـعمل تدريبية لمدة خمس تورد الش معدات  تس
ات الخدمة الجيدةالعمل  حل. وقد رّكزت تكييف الهواءالتبريد و االتحاد األوروبي  للوائحتحديثات ال، وعلى ممارس

أن الغازات المفلورة وق، وتعديل كيغاليبش يع أخرى. تم توفير ما التبريد الطبيعية وغازات، ، واتجاهات الس ، ومواض
ين البيئيين (أربعة) بريدأجهزة التعّرف على غازات التمن  16مجموعه  ) ومراكز التدريب 10، والجمارك (للمفتش

أن  40(اثنان). وتم تدريب  ريعي الوطني بش حن على القانون التش ين ووكالء الش إزالة من موظفي الجمارك والمفتش
ة دروكلوروفلوروكربوني تيراد المواد الهي ة اس ة، ومراقب دروكلوروفلوروكربوني ازات على  والتعّرف المواد الهي غ

  .التبريد
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  تنفيذ ورصد المشاريع

طة قامت  -10 يق أنش د وتنس ، ونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب وحدة األوزون الوطنية برص
  .بدعٍم من المستشارين الفنيين المؤقتين

  مستوى صرف األموال

بتمبر/أيلولكما في     -11 ل، 2018 س حتى اآلن، تم الموافق عليه  2دوالر أمريكي 877,953مبلغ الـ  من أص
رف  يد 2دوالر أمريكي لليونيدو على النحو المبيّن في الجدول  802,655ص رف الرص يتم ص  75,298غ البال. وس

  .2019-2018 الفترةدوالر أمريكي في 

نة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي عن المرحلة األولى من 2الجدول  للبوس
  (دوالر أمريكي) والهرسك

  معّدل الصرف (%) اليونيدو الشريحة

 موافق عليها  األولى
631,282 

100 

 تم صرفها
630,973 

 موافق عليها  الثانية
128,979* 

59 

 تم صرفها
76,026 

 موافق عليها  الثالثة
117,692 

81 
 تم صرفها

95,656 

 موافق عليها  المجموع
877,953 

91 
 صرفهاتم

802,655 

  (د).72/31دوالر أمريكي (المقرر  143.310% على التمويل المتفق عليه البالغ 10*بعد احتساب غرامة بنسبة 

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2019ديسمبر/كانون األول  حتى 2018 ديسمبر/كانون األولاألنشطة التالية في الفترة من سيتم تنفيذ   -12

دريبي إجراء حلقتي  )أ( ل ت بعم دري ارة المواد  30لـ تين وت ة تج ارك لمراقب موظف من موظفي الجم
 ؛دوالر أمريكي)  10,000( الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
ارات وطنية لتقديم   )ب( تش ترداد  اس اعدة في اس ، تبريدغازات الالدعم الفني والتدريب لفنيي الخدمة للمس

 16,000في إطار مخطط إصدار الشهادات ( والممارسات الجيدة ومنع االنبعاثات في قطاع خدمة التبريد
 و ؛دوالر أمريكي) 

 
 ؛دوالر أمريكي) 5,000أنشطة الرصد والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال (  )ج(

 
 

  

  

                                                 
لبلد لم يكن ممتثالً في عام دوالر أمريكي) بما أن ا 14,310في المائة من الشريحة الثانية (أي  10)، تم اقتطاع غرامة بنسبة (د 72/31تمشياً مع المقرر  2

2013.  
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالةتنفيذ الشريحة الثالثة عن  المرحلي تقريرال

  اإلطار القانوني

درت حكومة   -13 كأص نة والهرس ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  البوس بالفعل حص
  .مونتريالالرقابة في بروتوكول ، وهي أقل من أهداف ستنفاد األوزونمن قدرات اطناً  1.98 والمحددة عند 2018

  قطاع التصنيع

درات قن م طن 4.78ري (متطن  43.5لة إزالی إ تي أدتل، وا Alternativaفيل يولتحتم استكمال عملية ا  -14
ام في ،ب141-ونبرکوروفلوروکلدرولهين اموزون) ألد استنفاا اجمالية إبتکلفة  2015 ع دره ر الدو 397,170 ق
ريحة الرابعة كانتمع ويکي. رمر أالدو 28,191 بقيمةورات فولی أدى إمما ، يکيرمأ ارة إلى أن الش  بقيمة اإلش

ً هذا التمويل المحدود كان مطلوب ، وأندوالر أمريكي فقط 31,000  األنشطة المخطط لها في قطاع الخدمات فيلتنفيذ  ا
ريحة الثانيدوالر أ 14,331 بالغرامة البالغةالتذكير مع و، 2019-2018 الفترة ، تم االتفاق ةمريكي المرتبطة بالش

يد م الرص المرحلة الثانية من خطة إدارة  طلب أمريكي فقط عندما يتم تقديم دوالر 13,860البالغ  المتبقي على خص
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ك ممتثلة لبروتوكول  ، أي العام الذي كان فيه البلد غير ممتثل جزئياً،2013منذ عام   -15 نة والهرس كانت البوس
تهالك عام إن مونتريال وأهداف الرقابة المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.  ص عام 2017اس هما  2018 وحص

بة بالفعل اس  58في المائة و  50 أقل بنس اء. وقد الخاص بالبلدفي المائة من خط األس نظام للتراخيص  تم إنش
ب النف ص واج داف والحص ال أله ةالاذ لتمكين االمتث ال.  في مراقب على  ينالحظر تطبيقتم يبروتوكول مونتري

ية و تالوليولبا فيب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا اف ناير  1 منذط لخلالسابقة االص ثاني/ي  1و  2015كانون ال
ركات 2016يناير/كانون الثاني  نيع، ، على التوالي. من بين الش يتم تحويلها في قطاع التص بعة التي س  تم إكمالالس

ركات ت ش يتم عمليات تحويل في س ركةالتحويل في  إكمال عملية، وس  إن. 2018بحلول نهاية عام  ةالتبريد المتبقي ش
هادات  دار الش من التدريب تقديم وتم موجود،خدمات التبريد  لورشنظام إص يض  لموظفي الجمارك والفنيين، وس

افي بيدرلتا واد لمالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلمامة داستابعة رالايحة رلشر ااإطله في طط لمخا اإلض
رف واحد وثمانو. على المدى الطويل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا ريحة الثالثةتم ص بلغ ي، وون في المائة من الش
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من المرحلة  الثالثةعلماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -16
ً من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  األولى ضا شمولية  للبوسنة والهرسك؛ وتوصي أي بالموافقة ال

ريحة  ية في من خطة إ األولىمن المرحلة  الرابعةعلى الش لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون نة دارة إزا البوس
ك ريحة للفترة ، والهرس تويات التمويل المبيّنة في الج 2020-2018وخطة تنفيذ الش ، علماً دول أدناهالمقابلة لها بمس

ة المواد  ة إدارة إزال ة من خط اني ة الث ل المرحل توى تموي ل مس دي ائي، تع تثن ل اس ك يتم بش ه، س أن ب
دروكل ةالهي ة ‘ وروفلوروكربوني ا، بقيم ديمه د تق ل في  13,860عن التحوي ة ب ل الوفورات المرتبط دوالر أمريكي تمثّ

Alternativa.بعد احتساب الغرامة المرتبطة بالشريحة الثانية من المرحلة األولى ،  
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