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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  والثمانون الرابعاالجتمــــــاع 

 2019ديسمبر/كانون األول  20 إلى 16من  ،مونتريال
  
 
 

 األردنمقترح مشروع: 

  

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

  اإلزالة

  ويونيدو البنك الدولي  )الثانيةالشريحة ، الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة

  

  
  

   

لتنفيذ بروتوكول مونتريالإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف   
 .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  األردن

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

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إزالة المواد 

 )الثانية(المرحلة 

 البنك الدولي
  (رئيسية)

 يونيدو

 2022في المائة بحلول عام  50 السابع والسبعون

 
2018السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 25.74 

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

مكافحة الرغاوياإليروصوالت كيميائي
الحريق

عامل المذيبات التبريد
تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
 استهالك القطاع

 الخدمةالتصنيع  
 25.74    23.82 1.93     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت المستوردة ب 141

 سابقة الخلط 

 24.21       24.21 

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

2010-2009خط األساس للفترة   94.29 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 83.0 

قدرات استنفاد األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل (طن من   

 23.99 المتبقي 70.3 موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2021 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(
البنك 
 الدولي

 22.55 7.79  14.76 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 1,656,660 572,157  1,084,503 التمويل (دوالر أمريكي)

 8.85 0.97 0.00 7.88 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 649,794 71,085 0 578,709 التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع  2022  2021 2020 *2016201720182019 ) بيانات المشروعسادسا(
 ال ينطبق 53.95 53.95 53.95 74.7 74.7 74.7 74.7 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 41.50 53.95 53.95 66.40 66.40 66.40 70.50

التمويل 
الموافق عليه 

(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف   البنك الدولي
 المشروع

526,956 0 1,013,5
54 

0 0 534,726 0 2,075,23
6 

 145,267 0 37,431 0 0 70,949 0 36,887 تكاليف الدعم

تكاليف   يونيدو
 المشروع

392,171 0 540,849 0 0 66,435 0 999,455 

 69,961 0 4,650 0 0 37,859 0 27,452 تكاليف الدعم

المبالغ التي وافقت عليها اللجنة 
 (بالدوالر األمريكي) التنفيذية

تكاليف 
 المشروع

919,127 0 0 0 0 0 0 919,127 

 64,339 0 0 0 0 0 0 64,339 تكاليف الدعم

إجمالي المبالغ المطلوب الموافقة 
عليها في هذا االجتماع (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 1,554,40
3 

0 0 0 1,554,40
3 

 108,808 0 0 0 108,808 0 0 0 تكاليف الدعم

 .2018الثانية عام  كان ينبغي تقديم الشريحة*. 
 

 لشموليةللموافقة ا توصية األمانة:
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 وصف المشروع
  

، قدم البنك الدولي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الثانية من األردنبالنيابة عن حكومة   - 1
دوالر  1,663,211المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 

دوالر أمريكي للبنك الدولي  70,949دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها  1,013,554أمريكي تشمل 
ويشمل الطلب تقريرا  .1دوالر أمريكي ليونيدو 937,85دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  540,849 و

 2018إلى  2016مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة األولى، وتقرير تحقق الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 
  .2021إلى  2020يحة للفترة وخطة تنفيذ الشر

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعن األردن أبلغت حكومة   - 2 تنفاد طن من قدرات اس 25.74يبلغ  اس
بة 2018األوزون عام  اس لالمتثال لهذه المواد. ويبين الجدول  69، وهو أقل بنس تهالك  1في المائة من خط األس اس

  .2018-2014لفترة ل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  )7ات المادة بيان 2014-2018( األردن. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول 

 خط األساس 2018 2017 2016 2015 2014 المادة
       متريطن 

 985.30 468.09 458.28 766.00 1,005.00 747.57 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 261.70 0.00 0.00 0.00 170.10 169.10 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,247.00 468.09 458.28 766.00 1,175.10 916.67 المجموع الفرعي (طن متري)
ب في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
150.00 180.00 225.00 235.70 220.00 102.82* 

       أطنان من قدرات استنفاد األوزون
 54.20 25.74 25.21 42.13 55.28 41.12 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 28.80 0.00 0.00 0.00 18.71 18.60 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

أطنان من قدرات استنفاد (المجموع الفرعي 
)األوزون

59.72 73.99 42.13 25.21 25.74 83.00 

ب في  141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

16.50 19.80 24.75 25.93 24.21 11.31* 

 .2009و  2007بين عامي ما *.متوسط االستهالك  

دروكلوروفلوروكربون  - 3 تهالك الهي اقص اس ب تنفي 22-يتن ب ة المواد بس ة إدارة إزال ة خط ط ذ أنش
ات الخدمة الجيدة ورقابة الواردات واعتماد بدائل خالية  الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك التدريب على ممارس

صل إلى وب السائب 141-روكربونفي تكييف الهواء. واستهالك الهيدروكلوروفلو R-410Aمن هذه المواد، أساسا 
فر منذ عام  تيراد منذ ذلك التار 2016الص تورد لهذه المادة أوقف االس تهلك ذلك ألن بيت النظم الوحيد المس يخ. وتس

ات قطاع الرغاوي الهيدروكلوروفلوروكربون س ابقة الخلط  ب الموجود141-مؤس توردة س في البوليوالت المس
  لعملياتها.

  القطري تقرير تنفيذ البرنامج

تهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقريرعن أبلغت حكومة األردن   - 4 تنفيذ  بيانات اس
  من بروتوكول مونتريال. 7وهو متفق والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2018البرنامج القطري لعام 

  تقرير التحقق

ادرات المواد   - 5 ص لواردات وص ام ترخيص وحص ذ نظ ة تقوم بتنفي د تقرير التحقق أن الحكوم أك
______________ 

  تشرين األول/أكتوبر من وزارة البيئة في األردن إلى البنك الدولي.  7حسب رسالة مؤرخة في  1
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هذه المواد لألعوام من  تهالك  ية وأن إجمالي اس هداف  2018إلى  2016الهيدروكلوروفلوروكربون قل من أ كان أ
تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عامي  كانت مختلفة عن البيانات  2017و  2016االتفاق. إال أن بيانات اس

  .2من بروتوكول مونتريال كما يتضح من الجدول  7المبلغ عنها بموجب المادة 

  2017و  2016تقرير استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي . 2الجدول 

 2017 2016 التفاصيل
طن من قدرات  طن متري

 استنفاد األوزون
طن من قدرات استنفاد طن متري

 األوزون
 23.59 41.94428.86 762.55 تقرير التحقق
 25.21 458.28 42.13 766.00 (طن متري) 7تقرير المادة 

 (1.62) (29.42) (0.19) (3.45) الفارق

تهالك في تقرير التحقق وتحديد ما   - 6 تعراض بيانات االس طلبت األمانة من البنك الدولي العمل مع الحكومة الس
تهالك المبلغ عنها بموجب المادة إذا كانت بيانات  ات الواردة في  7االس اس الخالص ينبغي إعادة النظر فيها. وعلى أس

د واإلبالغ عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مثل التدريب  ين رص تقرير التحقق، تدرس الحكومة تدابير لتحس
  فلوروكربونية.ونظم إدارة المعلومات وتعزيز البيانات الخاصة بالمواد الهيدروكلورو

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

لضمان الرقابة الفعالة على  2013واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عام تم تحديث نظام وحصص   - 7
ة  فة خاص تمرت الحكومة في تنفيذ نظام الترخيص واللوائح الوطنية، وبص ادرات هذه المواد. واس  حظرواردات وص

تيراد وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون نيع واس لزامي بأدنى أداء والمعيار اإل 22-تص
مبر  ويق المعدات أقل من فئة أكثر 2016للطاقة لمعدات تكييف الهواء (بدءا من كانون األول/ديس ) والذي يحظر تس

تيراد الهيدروكلوروفلوروكربون طة المتعلقة بإعداد لوائح لحظر اس تبدأ األنش ب 141-المعدات كفاءة في الطاقة. وس
ائب والمحتوى في البوليوالت المس ابقة الخلط بحلول أول كانون الثاني/يناير الس -2020، خالل الفترة 2022توردة س

2021.  

  ةقطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان والرغاوي المرشوش

ات كبيرة، و    - 8 س مل قطاع رغاوي البوليوريتان عملية تحويل ثالث مؤس طة  43يش غيرة ومتوس ة ص س مؤس
م التوقيع على اتفاقات لمنح فرعية مع المؤسسات األربعة التالية وست مؤسسات في تطبيقات الرغاوي المرشوشة. وت

  .3في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان وست مؤسسات في قطاع تصنيع الرغاوي المرشوشة، كما يبين الجدول 

ة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  .3الجدول  وش ات رغاوي البوليوريتان والرغاوي المرش س مؤس
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ب 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون اسم المؤسسة
 أطنان من قدرات استنفاد األوزونطن متري

   رغاوي البوليوريتان
Al Qanadeel 12.00          1.32  

Al Safa for Insulated Boards 35.00          3.85  
Prefabricated Building 11.83          1.30  

Yousef Workshop 15.50          1.71  
  8.18          74.33 المجموع الفرعي

   الرغاوي المرشوشة
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ب 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون اسم المؤسسة
 أطنان من قدرات استنفاد األوزونطن متري

Fathi Abu Arga 21.33          2.35  
AL Siham 17.67          1.94  

AL Jordan  7.50          0.83  
AL Watan  13.20          1.45  

AL Rafayah 13.30          1.46  
Durt AL-ostool 6.00          0.66  

  8.69          79.00 المجموع الفرعي
  16.87        153.33 المجموع الكلي

سية في مصر واإلمارات العربية المتحدة 2019في عام   - 9 ، قامت مؤسسات رغاوي البوليوريتان بجوالت درا
يكلوبنتان.  ة مثل الس لتفهم أداء التكنولوجيا وحالة العرض لعوامل نفخ الرغاوي ذات إمكانية احترار عالمي منخفض

ول عليها قررت خمس  اورات والمعلومات التي تم الحص اس المش نيع رغاوي البوليوريتان وعلى أس ات لتص س مؤس
تهلك أكثر من  تثمار  10التي تس يكلوبنتان بدال من المواد الهيدروأوليفانية واالس نويا أن تتحول إلى الس أطنان مترية س

افية المطلوبة للتحويل. تمت الموافقة على تغيير التكنولوجيا هذا في االجتماع  ة للتكاليف اإلض من مواردها الخاص
  ).83/24الثمانين (المقرر الثالث و

نظمت يونيدو جوالت دراسية إلى مصر واإلمارات العربية المتحدة مع مؤسسات الرغاوي المرشوشة الست   - 10
تخدام الهيدروفلوروأوليفان 2018عام  غيلية الس ة الجوانب الفنية والتش في منتجات  zd(E) 1233-وذلك لمناقش

النفخ (الهيدروفلووأوليفان وثاني أكسيد الكربون) في مختبرات الموردين. الرغاوي المرشوشة ولمالحظة أداء عوامل 
يد  ل اثنان من الموردين عينات من نظم الرغاوي القائمة على الهيدروفلوروأوليفان وثاني أكس وبعد الجوالت أرس

س اس النتائج، اختارت المؤس طح وزارة البيئة. وعلى أس ة على أس وش يح الرغاوي المرش ت الكربون لتوض ات الس
كعامل نفخ للرغاوي ووقعت على اتفاق مع يونيدو. ومن المتوقع أن يتم تحويل  zd(E) 1233-الهيدروفلوروأوليفان

  .2021هذه المؤسسات بحلول عام 

ستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون  - 11 ب في رغاوي عزل 141-وسيتم تنفيذ األنشطة في باقي المؤسسات التي ت
ات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المساعدة الفنية إلعداد تركيبات منخفضة التكلفة وذات التبريد المنزلي والمؤسس

  .2021إلى عام  2020إمكانية احترار عالمي منخفضة والتجارب ومساندة التحويل إلى بدائل، في الفترة من عام 

  قطاع تصنيع التبريد التجاري

مؤسسة تصنيع التبريد التجاري التي تنتج معدات مثل خزانات  22من المتوقع أن يتم تنفيذ أنشطة التحويل في   - 12
وبر ماركت ومحالت البقالة عامي  ة لغرف التبريد في محالت الس التبريد وثالجات العرض ذات درجة حرار منخفض

  .2021و  2020

  قطاع خدمة التبريد

تراتيجية   - 13 ير الس وطنية لقطاع خدمة التبريد وتكييف قامت يونيدو باتخاذ الخطوات األولى المتعلقة بالتحض
روع في وزارة البيئة؛ وقامت  د وتنفيذ المش اور الوثيق مع وحدة األوزون الوطنية ووحدة رص الهواء وذلك بالتش

ديق عليها في حزيران/يونيه  ناعة في قطاع الخدمة بالتص . 2019الوزارات المعنية واألطراف األخرى في الص
تراتيجية ق ي الس تخدام الهيدروكلوروفلوروكربونوالهدف الرئيس من خالل تدريب  22-طاع الخدمة هو تخفيض اس

الفنيين وبناء القدرات. وتشمل األنشطة المقترحة، من جملة أمور، تدريب موظفي الجمارك وتنظيم المقاييس والمعايير 
الح و تص ترداد واالس ر االس روعات وتحديث وإعداد دورات التدريب للفنيين والمدارس المهنية وعنص تنفيذ مش

إيضاحية العتماد خيارات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة وكفاءة طاقة عالية في غرف التبريد، وأنشطة التوعية 
 والتواصل ولوائح قطاع الخدمة لالعتماد، ويجري حاليا تعيين خبراء فنيين للعمل على تنفيذ األنشطة المتفق عليها.
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  وحدة رصد وتنفيذ المشروع

روع الموجودة داخل وحدة األوزون الوطنية تنفيذ المرحلة الثانية منتدي  - 14 د تنفيذ المش خالل  ر وحدة رص
ت الرغاوي التنسيق مع األطراف المعنية والتشاور مع الصناعة بشأن تنفيذ المشروع؛ وتنظيم جوالت دراسية لمؤسسا

ول الم ين تفهمها لتكنولوجيات الرغاوي البديلة وحص تعراض كيبات جديدة؛ وإعداد وتنفيذ واسردين على ترولتحس
ب متطلبات الوكاالت المنفذة واللجنة التنفيذية؛ واإلدارة المالية تخدام  برامج العمل؛ وإعداد التقارير حس مان االس لض

راف على  ير اإلش يانة نظم إدارة المعلومات؛ وتيس ندوق المتعدد األطراف؛ وإعداد وص روع االفعال لموارد الص لمش
  لوكاالت المنفذة؛ واألداء والمراجعة المالية.من جانب ا

  ميزانيات ومصروفات عنصر وحدة رصد وتنفيذ المشروع. 4يبين الجدول   - 15

  ميزانيات ومصروفات وحدة رصد وتنفيذ المشروع (دوالر أمريكي). 4الجدول 

 يونيدوالبنك الدولي التفاصيل
 المصروف األولىالشريحة  المجموعالمصروفالشريحة األولىالمجموع

 56,919 31,4279,41580,00028,086 94,280 تكاليف الموظفين
 0 5,000000 20,000 التكاليف االستشارية

 11,591 4,624020,00010,000 7,000 السفر
 0 0000 0 اإليجار

 0 0010,0000 2,500 االتصاالت
 0 5,000000 14,351 اجتماعات/ورش العمل

 0 50004,2430 1,500 متفرقات
 68,510 46,5519,415114,24338,086 139,631المجموع

 

  مستوى صرف األموال

رين األول/أكتوبر  7بتاريخ   - 16 دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن  919,127، من إجمالي مبلغ 2019تش
رف  392,171دوالر أمريكي للبنك الدولي و  526,956( دوالر أمريكي  190,711دوالر أمريكي ليونيدو) تم ص
رف دوالر أمريكي  168,542دوالر أمريكي للبنك الدولي و  22,229في المائة) ( 20.75( يتم ص ليونيدو). وس

  .21022و  2020عامي دوالر أمريكي  728,356الرصيد المتبقي وقدره 

  اد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المو

  :2021وكانون األول/ديسمبر   2020سيتم تنفيذ األنشطة التالية ما بين كانون الثاني/يناير  - 17

ات ذات اتفاق منحة فرعية وتوقيع   (أ)   س ات قطاع رغاوي البوليوريتان في أربع مؤس س تحويل مؤس
نيع ة واحدة لتص س افية، بما في ذلك رغاوي العزل لمؤس ات إض س بع مؤس  اتفاقات منح فرعية مع س

يؤدي إلى إزالة  تنفاد األو 13.05طن متري ( 118.6التبريد المنزلي، مما س زون) طن من قدرات اس
جميع البيانات وتنفيذ أنشطة التحويل مع المؤسسات  ب؛ وتنسيق141-يدروكلوروفلوروكربونمن اله

كي دوالر أمري 669,133(البنك الدولي) ( 2022الصغيرة والمتوسطة. وستستكمل هذه األنشطة عام 
  زائد األرصدة من الشرائح السابقة)؛

س  (ب)   سالتحويل في مؤسسات الرغاوي المرشوشة بما في ذلك التن ت يق ورصد التنفيذ مع المؤسسات ال
  دوالر أمريكي)؛ 246,727(يونيدو) (

______________ 
ن مجموع الموافق عليه في المائة م 24.29دوالر أمريكي مما يمثل  32,503، تم صرف مبلغ إضافي قدره 2019تشرين الثاني/نوفمبر  18أبلغ البنك الدولي أنه بتاريخ  2

  . حتى اآلن
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مؤسسة تصنيع تبريد تجاري يشمل تنسيق جمع البيانات والمساندة الفنية وتنفيذ مشروعات  22تحويل   (ج)  
  دوالر أمريكي)؛ 71,361(البنك الدولي) ( 2022التحويل للمؤسسات المؤهلة والذي سيستكمل عام 

عدة الفنية وأنشطة مساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل بيت نظم إلعداد تركيبات المسا  (د)  
لدولي)  نك ا ية (الب اد ية واالقتص نب الفن بارها الجوا خذ في اعت تأ فان  يدروفلوروأولي يدة من اله جد

  دوالر أمريكي)؛ و 203,245(

موظف جمارك وإنفاذ على الرصد واإلبالغ عن استهالك  60تنفيذ أنشطة قطاع الخدمة تشمل تدريب   (هـ)  
ات الخدمة الجيدة  100مدربا و  20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب  فني علي ممارس

را الح بما في ذلك ش تص تعال؛ إقامة مركز لالس تخدام اآلمن لغازات التبريد القابلة لالش ء واالس
المعدات (مثل آالت االسترداد وأجهزة كشف التسرب وموازين غاز التبريد وأجهزة التعرف عليها)، 

ترداد  يق مع المعهد األردني وتوفير تدريب فني لالس الح؛ وإعداد نظام االعتماد بالتنس تص واالس
ركة التأهيل المهني، ومديرية الدفاع المدني ومركز االعتماد  ورقابة الجودة للمعايير والمقاييس، وش

  .)دوالر أمريكي زائد األرصدة المتبقية من الشرائح السابقة 267,424(يونيدو) (

طة   - 18 يق تنفيذ األنش ريحة الثانية تنس روع المخطط لها في الش د وتنفيذ المش طة المتعلقة بوحدة رص مل األنش تش
اندة المؤ اعدة الفنية لمس طة في تطبيقات المخطط لها في قطاع الرغاوي بما في ذلك المس غيرة المتوس ات الص س س

راء في وحدة  ؤول المالية والش اندة مس يقوم اثنان من الموظفين بمس طة في قطاع الخدمة. وس الرغاوي وتنفيذ أنش
روع. ويقدم الجدول واألوز د وتنفيذ المش طة وحدة رص ة  5ن الوطنية بإدارة أنش أن الميزانية الخاص معلومات بش

  دوالر أمريكي.  96,513مشروع ليونيدو والبنك الدولي ويصل مبلغها اإلجمالي إلى بعنصر وحدة رصد وتنفيذ ال

  ميزانيات وحدة رصد وتنفيذ المشروع خالل تنفيذ الشريحة الثانية (دوالر أمريكي). 5الجدول 

 ميزانية يونيدوميزانية البنك الدوليالميزانية
 48,0007,000 تكاليف الموظفين

 10,00012,000 التكاليف االستشارية
 2,3154,000 السفر

 02,000 اإليجار
 1,5001,000 االتصاالت

 7,5000 اجتماعات/ورش العمل
 500698 متفرقات
 69,81526,698المجموع

 

  وصيتهااألمانة وت تعليقات

  التعليقات

  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

استكمال األنشطة الداخلة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقدم تم   - 19
. وابلغ البنك الدولي أنه سوف يستكمل اإلجراءات المالية 2019تشرين الثاني/نوفمبر  6تقرير استكمال المشروع في 

  لثمانين.د المتبقي إلى االجتماع الخامس وايواإلدارية ويعيد الرص

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 2014و  2013(ج) قدمت حكومة األردن بيانات منقحة للبرنامج القطري لألعوام  82/31بموجب المقرر   - 20
  لتلك السنوات. 7متسقة وبيانات المادة  2017و  2015و 
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ن سبب اختالف بيانات االستهالك في تقرير التحقق لعامي طلبت األمانة أيضا إيضاحات من البنك الدولي بشأ  - 21
مادة  2017و  2016 ها بموجب ال نات المبلغ عن يا نك  7عن الب ح الب لك األعوام. وأوض من بروتوكول مونتريال لت

ل إليه  2017و  2016لعامي  7الدولي أن الحكومة قد وافقت على إعادة النظر في بيانات المادة  وء ما توص على ض
  .2017-2016التحقق للعامين  تقرير

  الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذتقرير مرحلي بشأن تنفي

  اإلطار القانوني

تيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   - 22 ص اس درت حكومة األردن بالفعل حص  25.5على  2019أص
مورداً في  13طن من قدرات استنفاذ األوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال وخصصتها لـ 

  البلد.

  قطاع خدمة التبريد

يرية   - 23 ح البنك الدولي أن األعمال التحض طة في قطاع الخدمة. وأوض الحظت األمانة تأخيرا في تنفيذ األنش
تغرقت وقتا أطول من المخطط له،  طة إال إاس تراتيجية مع تحديد األنش ق الوطني وإعداد االس نه قد تم تعيين المنس

ال عن ذلك تنوي الحكومة إدخال لوائح  افي. فض طة دون أي تأخير إض المقبلة. وبالتالي فمن المتوقع أن يتم تنفيذ األنش
راع في برنامج تدريب ا2020جديدة العتماد الفنيين وورش الخدمة بنهاية عام  لمدربين والفنيين في قطاع ؛ واإلس
الح. تص احية  الخدمة وتوفير المعدات لمراكز االس روعات إيض بة لمش اط مخطط له بالنس وليس هناك أي نش

  لتكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة وكفاءة طاقة في قطاع التبريد التجاري في الشريحة الثانية.

  وحدة رصد وتنفيذ المشروع

الخاص بيونيدو ولماذا وصلت تقريبا إلى ضعف  العنصرة إيضاحات حول تكاليف الموظفين في طلبت األمان  - 24
ميزانية الشريحة األولى؛ وأوضحت يونيدو أنه من أجل ضمان استمرارية العمل، تم إصدار عقود الموظفين والخبراء 

ة الجهود لضمان أن الميزانيات لن يتم ؛ وتعي الحكومة والوكالة إجمالي ميزانيات الوحدة ويقومان ببذل كاف2019لعام 
  تجاوزها خالل التنفيذ.

  استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

روعات في قطاع تكييف الهواء   - 25 روع للمرحلة األولى تنفيذ عملية تحويل ثالثة مش تكمال المش وثق تقرير اس
تيراد معدات تكييف الهواء المنزلية القائمة على  نيع واس طة في قطاع الخدمة، واللوائح التي تحظر تص وتنفيذ األنش

. وفي المرحلة الثانية تتقدم األنشطة 2016ألول/ديسمبر كانون ا 31الهيدروكلوروفلوروكربون يتم تنفيذها بفاعلية منذ 
روعات  اعدة التحويل بمش طة المس ة؛ وأنش وش ات كبرى لرغاوي البوليوريتان والرغاوي المرش س الجارية في مؤس

طة قطاع  طة، وأنش غيرة والمتوس ات الص س ات المتبقية في قطاع الرغاوي والمؤس س الفنية المخطط لها لتحويل المؤس
تخدام المواد الخدمة بم ا في ذلك تدريب المدربين والفنيين وموظفي الجمارك وتنفيذ لوائح الرقابة على العرض واس

  الهيدروكلوروفلوروكربونية مما سيساعد على ضمان استدامة اإلزالة.

  الخالصة

صوص عليها في البلد في حدود األهداف المن 2018إلى  2016كان االستهالك الذي تم التحقق منه للفترة من   - 26
تيراد للهيدروكلوروفلوروكربون ائب 141-في االتفاق بين البلد واللجنة التنفيذية؛ ولم يعد هناك اس منذ عام ب الس

تهالك المواد 2016 وف يمكن من تخفيض اس ل وس تيراد يعم ص وترخيص االس ام حص ا أن نظ . كم
نيع رغاوي الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لجدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال طة في مجال تص . وتتقدم األنش

طة في تطبيقات أخرى للرغاوي  ات الكبيرة، وتم اقتراح أنش س ة في المؤس وش البوليوريتان والرغاوي المرش
طة لكي يتم تنفيذها عامي  غيرة والمتوس ات الص س رورية العتماد  2021و  2020والمؤس اعدة الفنية الض مع المس
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تراتيجية قطاع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار  ة. وبالرغم من أنه قد حدث بعض التأخير في تحديد اس عالمي منخفض
  بطريقة متسارعة في الشريحة الثانية. سيتم تنفيذهاالخدمة وقد تم حلها اآلن، فإن األنشطة المقترحة 

  ةالتوصي

أن تنفيذ  - 27 ندوق أن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي بش ي أمانة الص ريحة األولى من  توص الش
املة على  ي بالموافقة الش المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن؛ وتوص

، على مستوى 2021-2020الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة األردن، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 
  ناه على أساس أن:التمويل المبينة في الجدول أد

طة المرحلة الثانية من   (أ)   أن حالة تنفيذ أنش ادس والثمانين بش يوفر البنك الدولي تحديثا إلى االجتماع الس
  خطة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن؛

نه قد تم  (ب)   لدولي ويونيدو فقط عندما تؤكد األمانة أ ندوق التمويل إلى البنك ا تعديل  يحول أمين الص
 7كما تم اإلبالغ عنه في تقرير تنفيذ البرنامج القطري بموجب المادة  2017و  2016استهالك عامي 

  من بروتوكول مونتريال لكي تعبر عن االستهالك الذي تم التحقق منه لتلك السنوات؛ و

ول عليه بحلول   (ج)   ار له في الفقرة الفرعية (ب) لم يتم الحص كانون الثاني/يناير  15إذا كان التأكيد المش
ريحة الثانية إلى اجتماع 2020 يتم إعادة تقديم الش ، فإنه في هذه الحالة لن يتم تحويل أي تمويل وس
  مقبل:

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
أمريكي) (دوالر  

المنفذة الوكالة  

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد  (أ)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 البنك الدولي 1,013,55470,949

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 يونيدو 540,84937,859
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