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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثالث والثمانوناالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى 27من  ،مونتريال
  
  
  
 

  ألسودالجبل امقترح مشروع: 
  

  األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  ةتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصي 

  اإلزالة

  الشريحةاألولىخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ، 
  )الرابعة

 يونيدو

  

  
  

 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 .تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورهاقد تصدر دون إخالل بأي قرار
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   
 الجبل األسود

 

 تدابير الرقابة االجتماع الذي تمت فيه الموافقة الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

  خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (المرحلة األولى)

في المائة بحلول عام  35 والستون الثالث (رئيسية) اليونيدو
2020 

 

2018السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.17 

 
2018السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(  

مكافحة الرغاوياإليروصوالت كيميائي
الحريق

عامل المذيبات التبريد
تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
استهالك 

 القطاع

 الخدمةالتصنيع  
-الهيدروكلوروفلوروكربون

22  
    0.17    0.17 

 

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

2010-2009خط األساس للفترة  البداية للتخفيضات المجمعة المستدامةنقطة 0.80   0.80 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 0.52 المتبقي0.28 موافق عليه بالفعل:

 

 المجموع 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(

 0.03 0.01 0.02 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) اليونيدو

 54,825 22,575 32,250 التمويل (دوالر أمريكي)
  

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

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

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

 ال ينطبق 0.52 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.8 ال ينطبق

التمويل 
الموافق عليه 

(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

155,000 100,000 98,500 0 0 0 30,000 21,000 404,500 

تكاليف 
 الدعم

11,625 7,500 7,388 0 0 0 2,250 1,575 30,338 

إجمالي المبالغ التي وافقت 
عليها اللجنة التنفيذية 
 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

155,000 100,000 98,500 0 0 0 0 0 353,500 

تكاليف 
 الدعم

11,625 7,500 7,388 0 0 0 0 0 26,513 

إجمالي التمويل المطلوب 
في هذا االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

      30,000  30,000 

تكاليف 
 الدعم

      2,250  2,250 

 

 الشموليةللموافقة  توصية األمانة:
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 وصف المشروع
  

بالنيابة عن حكومة الجبل األسود، قدمت يونيدو، بصفتها المنظمة المنفذة المعينة، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة   - 1
دوالر أمريكي زائد تكاليف  30,000من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 

مل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ ويش. 1دوالر أمريكي 2,250دعم الوكالة البالغة 
  .2020-2019الشريحة لألعوام 

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تهالك   - 2 ود عن اس ل األس ة الجب ت حكوم اد األوزون من المواد  0.17أبلغ تنف درات اس طن من ق
بة  ،2018الهيدروكلوروفلوروكربونية عام  اس لهذه المواد لالمتث 79وهو أقل بنس ال. ويبين في المائة من خط األس

  .2018-2014استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1الجدول 

 )7يانات المادة ب 2014-2018( الجبل األسود. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط األساس 2018 2017 2016 2015 2014 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 13.9 3.09 3.54 11.29 12.16 13.0 طن متري

 0.8 0.17 0.19 0.62 0.67 0.72 طن من قدرات استنفاد األوزون

اع الخدمة. وقد وصل االستهالك إلى حده فقط في قط 22-يستهلك الجبل األسود الهيدروكلوروفلوروكربون  - 3
لك أخذ ، وبعد ذ2013طن من قدرات استنفاد األوزون) بسبب التخزين توقعا للتجميد عام  094( 2012األقصى عام 

ى تنفيذ ويرجع هذا االنخفاض الكبير إل ، عندما حدث انخفاض كبير في االستهالك.2017تناقص تدريجيا حتى عام ي
وزون وإعادة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ بما في ذلك استرداد المواد المستنفدة لأل

ت إمكانية احترار التدوير مما ساهم في تحسين ممارسات الخدمة وزاد من استيعاب السوق للبدائل، بما في ذلك البدائل ذا
  مية عالية.عال

  تنفيذ البرنامج القطريبشأن تقرير 

تهالك قطاع المواد   - 4 ود عن بيانات اس تقرير  الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطارأبلغت حكومة الجبل األس
  تريال.من بروتوكول مون 7وهو متسق والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2018تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةتقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ادرات المواد   - 5 ص واردات وص اذه للترخيص وحص ام وطني يتم إنف ود نظ ل األس ة الجب دى حكوم ل
ام  ئ ع ذي أنش ام الترخيص ال من نظ ة. ويتض دروكلوروفلوروكربوني المواد  2004الهي ة ب اص ا خ ام أحك

عام  ص  ية كما تم إدخال نظام الحص ب2011الهيدروكلوروفلوروكربون ئة  ية البي عة وحما ئة الطبي إدارة . وتقوم هي
تنفدة لألوزون من خالل نظام  ادرت المواد المس اريحواردات و/أو ص ريتص حنة. وفقا لتش در لكل ش عات ، وهي تص

  ا إلى البالد.باستيراده 22-لقائمة على الهيدروكلوروفلوروكربوناالتحاد األوروبي يسمح فقط للمعدات غير ا

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:  - 6

____________________ 
  هيئة الطبيعة وحماية البيئة في الجبل األسود إلى يونيدو.من  2019آذار/مارس  15حسب رسالة مؤرخة في  1
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  تم إنشاء جمعية التبريد وتكييف الهواء؛  (أ)  

رها   (ب)   ات التبريد الجيدة، بما في ذلك التركيز عل 65عقدت أربع ورش عمل حض أن ممارس ى فنيا بش
  للبدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة واعتماد الفنيين المدربين؛المعالجة اآلمنة 

  شراء معدات االسترداد وإعادة التدوير وتخزين غازات التبريد؛ و   (ج)  

ي (وهو مدرج في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (د)   س روع التعزيز المؤس في إطار مش
ية) تمت  يب اإلقليمية الهيدروكلوروفلوروكربون ماعات اليون ماعات للخبراء واجت اركة في اجت المش

طة في  وية واجتماعات األطراف؛ وأنش اعدة على االمتثال والفرق العاملة مفتوحة العض لبرنامج المس
قة  ثانوية وفي التليفزيون الوطني لزيادة الوعي ببروتوكول مونتريال وتآكل طب ية وال تدائ المدراس االب

اف د واإلبالغ، بما في ذلك ما يتم بموجب المادة األوزون؛ باإلض تمرار في الرص من  7ة إلى االس
تردادها وإعادة تدويرها  ة بغازات التبريد التي تم اس البروتوكول والبرنامج القطري والبيانات الخاص

  والتحديث المستمر لمخزون المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون.

  تنفيذ ورصد المشروع

طة خطة إدارة إزالة قامت   - 7 د أنش اعدة اثنين من الخبراء في مجال التبريد برص وحدة األوزون الوطنية بمس
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقامت بجمع البيانات ذات الصلة.

  مستوى صرف األموال

رف  353,500، من مبلغ 2019بتاريخ آذار/مارس   - 8  353,343دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن، تم ص
  .2019دوالر أمريكي خالل عام  157. وسيتم صرف الرصيد المتبقي وهو 2دوالر أمريكي كما يبين الجدول 

ود  . التقرير المالي للمرحلة األولى2الجدول  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجبل األس
  (دوالر أمريكي)

 نسبة الصرف (%)المجموع الشريحة

 الشريحة األولى
 155,000 الموافق عليه

100 
 155,000 المصروف

 الشريحة الثانية
 100,000 الموافق عليه

100 
 100,000 المصروف

 الشريحة الثالثة
 98,500 الموافق عليه

99.8 
 98,343 المصروف

 المجموع
 353,500 الموافق عليه

99.9 
 353,343 المصروف

  الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2020وكانون األول/ديسمبر  2019سيتم تنفيذ األنشطة التالية ما بين حزيران/يونيه   - 9

  دوالر أمريكي)؛ و 25,000مساندة وحدة األوزون الوطنية كجزء من التعزيز المؤسسي (  (أ)  

د تنفيذ خطة إدارة إزالة   (ب)   ارة رص تش فر واالس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك الس
  دوالر أمريكي).  5,000واستراتيجيات االتصاالت (
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالثالثة تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ص واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   - 10 ود بالفعل حص درت حكومة الجبل األس ى عل 2019أص
  في المائة من خط أساس استهالك هذه المواد.  45طن من قدرات استنفاد األوزون وهي أقل بنسبة  0.44

تنفدة لألوزون التي تم  - 11 مل المواد المس ص يش توفر لها ي ت إزالتها بالفعل والأكد البلد أن نظام الترخيص والحص
أن اس ص وأنه في كل عام تطلب هيئة الطبيعة وحماية البيئة معلومات من إدارة الجمارك بش تيراد تراخيص وال حص

تنفدة لألوزون بما في ذلك تلك التي تمت إزالتها؛ وأنه ليس هناك أي حالة لو دير جميع المواد المس اردات غير وتص
المعدات  على جميع 2011تنفدة لألوزون التي أزيلت بالفعل؛ وأن هناك حظر مفروض منذ عام مشروعة من المواد المس

تنفدة لألوزون، بما في ذلك المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. وليس لدى البلد أي  المحتوية على مواد مس
  ال أي مخزون من تلك المواد.علم باستخدام مواد مستنفدة لألوزون تمت إزالتها بالفعل في األسواق، و

ينظم من جملة أمور واردات وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية  2نفذ الجبل األسود قرارا 2018في عام   - 12
السابقة التي عالجت واردات ث ذلك القرار القرارات ونسق أرقام التعريفة مع نظام التعريفة لالتحاد األوروبي. وقد حدّ 

ادرات المواد  تنفدة لألوزون، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وينظم القرار الجديد واردات وص المس
  وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية وليس المعدات المحتوية عليها.

  ةاستهالك المواد الهيدروفلوروكربوني

تنفدة لألوزون   - 13 ة لبدائل المواد المس ودمع التذكرة بأنه قد تمت دراس ألت األمافي الجبل األس نة ما إذا كانت ، س
افية متاحة حول واردات المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها.  ت المواد واردا 3يقدم الجدول هناك معلومات إض

تنفدة لألوزون. مأخوذة  2015-2012وفيه بيانات األعوام الهيدروفلوروكربونية وبدائلها  ة بدائل المواد المس من دراس
-Rو  R-404A و HSC-134aال استهالك أكثر ثالث مواد هيدروفلوروكربونية استهالكا في الجبل األسود (وما ز

410A تم استيراد كمية صغيرة من  2018) يتزايد بسرعة كبيرة؛ وفي عامHFC-32.  

  . واردات المواد الهيدروفلوروكربونية المقدرة وبدائلها (طن متري)3الجدول 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012المادة
  a134 17.76  17.07 13.97 17.68 21.49  22.44  52.06-الهيدروفلوروكربون
-      ea227-الهيدروفلوروكربون     0.60   0.04   0.57   0.04    0.31       -   

R-404A 14.82  15.20 18.82 14.73 25.83  16.99  41.15  
R-407C   4.72    3.56   3.23   2.49   6.80    4.76    3.28  
R-410A   6.39    7.52   6.39   5.20 16.80  10.81  22.15  
R-507A      -     4.28      -        -     1.60       -        -   

R-717   5.32    6.42   2.00   3.30   2.70    0.85    1.40  
R-600a      -  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 0.21   0.14   0.23    

HFC-32      -        -        -        -        -        -     2.34  

  

____________________ 
  .قرار بشأن قائمة رقابة صادرات وواردات السلع  35/18الرسمية للجبل األسود عدد الجريدة  2
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  قطاع خدمة التبريد

بعين لكي يعبر عن   - 14 ود واللجنة التنفيذية في االجتماع الحادي والس تم تحديث االتفاق بين حكومة الجبل األس
اس المواد  توى التمويل. ونظرا خط أس الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد لالمتثال، وتم بالتالي إعادة النظر في مس

بعيفلتخ ادي والس اع الح ه في االجتم ل المتفق علي ة المواد يض التموي ة إدارة إزال ريحتين من خط إن آخر ش ن، ف
افي  ي. تبعا لذلك لم يتم التخطيط ألي تدريب إض س من فقط تمويل التعزيز المؤس الهيدروكلوروفلوروكربونية تتض
ير للمرحلة الثانية من  ة. وقد تمت الموافقة على تمويل التحض رائح الرابعة والخامس للفنيين وموظفي الجمارك في الش

عام خطة إد مه  قدي مانين ومن المتوقع أن يتم ت ثاني والث ماع ال ية في االجت يدروكلوروفلوروكربون لة المواد اله ارة إزا
طة في قطاع 2020 تمر األنش . وحثت األمانة يونيدو على تقديم مقترح المرحلة الثانية في أقرب وقت ممكن حتى تس

  الخدمة.

  الخالصة

ال ببروتوكول   - 15 ة امتث ال د في ح ة والبل دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال ذ خط ة تنفي دم عملي تتق
تهالك عام  ص يعمل، كما أن اس من المواد  2018مونتريال واتفاقه مع اللجنة التنفيذية. ونظام البلد للترخيص والحص

في المائة من  79ن قدرات استنفاد األوزون أقل بالفعل بنسبة طن م 0.17الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه والبالغ 
رف األموال إلى  توى ص ل مس اس للبلد. ويص تدامة إزالة المواد  100خط األس مان اس في المائة تقريبا. ويقوم البلد بض

شطة الت سابقة من خالل نظام الترخيص والحصص والقواعد واللوائح. وسوف تضمن األن ستنفدة لألوزون ال ي نفذت الم
حتى اآلن، ومنها إنشاء جمعية التبريد وتكييف الهواء، االستدامة طويل األجل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
ية في أقرب وقت ممكن  لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون ية من خطة إدارة إزا ثان قديم المرحلة ال هل ت يس كما س

  خدمة. االستمرار في تنفيذ األنشطة في قطاع ال

  التوصية

توصي أمانة الصندوق أن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة   - 16
املة على  ا بالموافقة الش ي أيض ود؛ وتوص األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجبل األس

ريحة الرابعة من المرحلة  ريحة المقابلة لألعوام الش ود وخطة تنفيذ الش  2020-2019األولى من الخطة للجبل األس
  :على مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه
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