
.إن وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها  

.ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم إلى االجتماع وأال يطلبوا نسخا اضافية  
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  المشاريع متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 جمهورية الجبل األسود

 
  التنفيذية/الوآالة الثنائية        المشروعاسم

 

 
 آخر بيانات االستهالك المبلغ عنها في المشروع في ما يتعلق باستهالك المواد المستنفدة لألوزون

   )2007تشرين األول / ، حتى أآتوبر2006 استنفاد األوزون، باألطنان لقدرات ( 7البيانات المشمولة بالمادة   :ألف

  )غير منطبق) (األوزون استنفاد لقدرات باألطنان (القطاع  حسب القطري البرنامج بيانات  :باء

 
  غير منطبق  ) استنفاد األوزونلقدراتباألطنان المعادلة (آمية استهالك الكلوروفلوروآربون المتبقية المؤهلة للتمويل 

  . طن معادل لقدرات استنفاد األوزون0اإلزالة الكلية   :  دوالر  أمريكي0إجمالي التمويل    :خطة أعمال السنة الحالية

201 2009 2008 2007 2006  بيانات المشروع
0 

  اإلجمالي

  غير منطبق 0 15.7 15.7 15.7 52.5  حد بروتوآول  مونتريال
  غير منطبق 0 2 4 5  حد االستهالك السنوي

CFC 
CFC 

(ODP 
  )باألطنان

  التخفيض الجديد وفقًا للخطة
0 1 2 2 5 

  حد بروتوآول  مونتريال
  غير منطبق 0 1.2 1.2 1.2 1.2

 الهالونات
CFC 

(ODP 
  )باألطنان

  حد االستهالك السنوي
  غير منطبق 0 0 0 0

  غير منطبق 0 0.2 0.2 0.2 0.2  مونتريالحد بروتوآول  
  غير منطبق 0 0.15 0.15 0.15  حد االستهالك السنوي

CTC 
CFC 

(ODP 
  )باألطنان

  التخفيض الجديد وفقًا للخطة
0 0 0 0.15 0.15 

 5 2 2 1 0  إجمالي آمية المواد المستنفدة لألوزون المستهلكة التي سيتم إزالتها   
هلكة التي سيتم إدخالها إجمالي آمية المواد المستنفدة لألوزون المست

(HCFC)  
0 0 0 0 0 

       ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع النهائية 
 270,295 0 95,295 0 175,000  اليونيدو  :التمويل للوآالة المنفذة القيادية 

      ):دوالر أمريكي(تكاليف المساندة  النهائية 
 20,272 0 7,147 0 13,125  ليونيدوا  :تكاليف مساندة الوآالة المنفذة القيادية 

102,44 0 188,125  )دوالر أمريكي(الكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف 
2

0 290,567 
 غير منطبق  )آغم/دوالر أمريكي(جدوى آلفة المشروع النهائية 

 .آما هو مبّين أعاله) 2007(موافقة على التمويل للدفعة األولى  :التمويل المطلوب
  للموافقة الشمولية  صية األمانةتو

 اليونيدو  الدفعة األولى  :خطة إدارة اإلزالة النهائية
 

 وحدة األوزون الوطنية  :الوآالة الوطنية المنسقة
 

CFC  14.0 HCFC 
 

1.3 

CTC  0.1   

ODS عوامل التصنيع المذيبات خدمات التبريد صناعة التبريد الرغاوى أيروسول 
 

غازات 
 التبخير
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 وصف المشروع

، لألوزون المستنفدةلمواد ل  اإلزالة النهائيةم اليونيدو خطة إدارة قّداألسود،الجبل جمهورية نيابة عن حكومة   .1
خطة ل اإلجمالية التكلفةوتبلغ .  اللجنة التنفيذية في جلستها الثالثة والخمسينامشروع االتفاق، لتنظر فيهب ةرفقم

،  في األصلآما آان مقترحًا و،لجبل األسودللمواد المستنفدة لألوزون الخاصة بجمهورية ا  اإلزالة النهائيةإدارة
ويبلغ خط أساس . أمريكيدوالر  392 38البالغة الوآاالت مساندة تكاليف أمريكي إضافة إلى  دوالر 320 295

  .ألوزونا استنفاد قدرات  من طن104.9كلوروفلوروآربون للالمتثال ا

  خلفيةال

 وبصفتها ، استقاللهااألسودالجبل جمهورية  أعلنت ،2006مايو /أيار 21في أعقاب االستفتاء الذي اجري في   .2
 صادقت حكومة 2006 أآتوبر/ األول تشرين 23وفي .  المتحدةاألمم دولة عضو في أصبحت سيادة،دولة ذات 

 الحاديةتها جلسفي و. ل مونتريال وجميع تعديالته وبروتوآوفيينا،اتفاقيه األسود على  لالجبجمهورية 
 برنامجال دوالر أمريكي إلعداد 000 40بمبلغ ع و المشرإعداد وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل ،والخمسين
 30بمبلغ  المؤسسياقر في الجلسة ذاتها مشروع التعزيز آما .  له اإلزالة النهائيةوخطة إدارة هذا البلدلالقطري 

 . اليونيدوه من قبللتنفيذالر أمريكي  دو000

 من  على أراضي جمهورية الجبل األسود عندما آانت جزءًالمواد المستنفدة لألوزونالقد بدأت أنشطة إزالة    .3
 ةستفيدمالجبل األسود جمهورية في أنشطة اإلزالة  عدد من إنجازقد تم و. جمهورية يوغوسالفيا االتحادية السابقة

" أبود"محلي ال اتالثالجتم تحويل صانع فقد ، بالتحديدو. األطرافمة من الصندوق المتعدد من المساعدة المقد
وشارك . األوزونات استنفاد من قدر طن 94.9لألوزون مما أزال  المستنفدةالمواد ال تستخدم  تكنولوجيا إلى

 اعتمدت حكومة ،2006 في عامو.  الوطنيةاألوزون التي تنظمها وحدة التدريبية األنشطةفي موظفون فنيون 
. عليها لألوزون والمعدات التي تحتوي المستنفدةم استيراد وتصدير المواد الجبل األسود تشريعات تنّظجمهورية 

 إصدارنظام وقد لعب . لألوزون المستنفدةلمواد ل تسعة مستوردين مسجلين األسودالجبل جمهورية  في يوجدو
 وإعداد التقارير وجمع لألوزون، المستنفدة في تنظيم واردات المواد يًاأساس ًاتراخيص لالستيراد المعمول به دور

 .لألوزون المستنفدةاستهالك المواد عن البيانات 

المرفق (آربون وفلوررو من مرآبات الكلو2006 عام في لألوزون المستنفدةلمواد لالستهالك الرئيسي آان ا .4
 في 99 حواليعدات التبريد وتكييف الهواء، والذي يمثل  في صيانة وخدمة مةستخدمالم )األولىالمجموعة  ،لفأ

ن وم. األوزوناستنفاد من قدرات  طنا 14  والبالغآربونوفلوررو استهالك مرآبات الكلوإجماليالمائة من 
التبريد  معدات ة المائة منها في خدمفي 50ستخدم يآربون، وفلوررومرآبات الكلومن  االستهالك  هذامجموع

 والكميه المتبقية هي لخدمة ،ي خدمة الثالجات المنزليةف  األخرى في المائة30 وتستخدم أل. يةالتجاراألحادي 
استهالك مرآبات الكلوروفلوروآربون التي إن .  المباني وغرف التبريد ومبردات،الهواء المتحرآة تكييف أنظمة

 المباني اإلقليمي الذيمبردات وع  مشرفي على الطرد المرآزي سيجري تناولها ة القائم المبانيتسببها مبردات
 . اليونيدو منظمةتنفذه

من  طن 5.0 إلىآربون وفلورروالجبل األسود ملتزمة بتخفيض استهالك مرآبات الكلوجمهورية حكومة إن  .5
 في مشروع لإلزالة، والذي يعتبر بمثابة نقطة انطالق للجدول الزمني 2007 في عام األوزوناستنفاد قدرات 

آربون سيتقلص وفلوررواستهالك مرآبات الكلوإن . الجبل األسودجمهورية لجنة التنفيذية وحكومة تفاق بين الاال
 و 2008عامي  في األوزون استنفاد من قدرات طن 2.0 إلى  واألوزون استنفاد من قدرات طن 4.0 إلى

 .آربون صفرًاوفلورروكون استهالك مرآبات الكلوي س،2010في عام و.  على التوالي،2009

تحديث التشريعات القائمة : لجبل األسودجمهورية ا ل اإلزالة النهائية في خطة إدارةيما يلي النشاطات المقترحةف .6
 ؛"التبريدالممارسات الجيدة في مجال " دليل التدريب إعداد والمراقبة؛ الفعال لنظام الترخيص األداءلتسهيل 

 من 100 تدريب حوالي تبريد؛ فني 200لي  تدريب حواالمهني؛التدريب توفير معدات التدريب لمدارس 
 شراء وتوزيع معدات الرئيسية؛لمكاتب الجمارك في نقاط الدخول غاز التبريد فات موظفي الجمارك وتوفير معّر
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مشروع ال ورصد وتقييم إدارة عنصر آما أن .لورشات الخدمة المعتمدةلخدمة ا وأدوات التدوير وإعادة االستعادة
 .ة المقترح اإلزالة النهائية إدارة جزء من خطةأيضًاهو 

الستخدام ل األوزون من رابع آلوريد الكربون استنفاد من قدرات طن 0.15 حواليتم استيراد  2006عام  في .7
 في ، وصوًال إلى صفر2009 و 2008  و2007  األعوام نفس المستوى من االستهالك في ويتوقع.يالمخبر

 رابع آلوريد بدائلحول توعية ورشة المن اجل والر أمريكي د 000 12 مطلوب تخصيص مبلغ و. 2010عام 
 .الكربون

من األعوام  في األوزوناستنفاد غرام من قدرات  آيلو 300نحو ب الهالونات، االستهالك من ويقدر متوسط .8
في عام و. 2006 إلى 2004من األعوام واردات من الهالونات في  ةولم تسجل أي. 1997 إلى 1995
 18 نحو  المرآبة الحرائقإطفاء نظم في 1301 والهالون 1211من الهالون اإلجمالية ميه الكبلغت  ،2007

 . الهالونإلدارة أمريكيدوالر  000 25ل بمبلغ  تمويالميزانيةفي وقد أدرج . األوزوناستنفاد من قدرات طنا 

  
  تهاوتوصي األمانةتعليقات 

  تعليقات ال
 
  من قدرات طن1.12و  طن0.83الكلوروفلوروآربون  آبات من مرالجبل األسودجمهورية استهالك بلغ  .9

 استهالك مرآباتبلغ  2006عام وفي .  على التوالي2005 و 2004 في عامي األوزوناستنفاد 
 األوزون، استنفاد  من قدرات طنا14 األوزون، أمانة إلى  المرفوعتقريرالكلوروفلوروآربون، آما جاء في ال

للمسّوغ توضيح من اليونيدو العامة إلى الحصول على وسعت األمانة . شكل آبيرلسنتين السابقتين بًا اتجاوزم
 استقالل البلد لىالجبل األسود عجمهورية  فعل المستوردين في ة رد أناليونيدو أوضحت  وقد.الزيادةوراء هذه 
من قدرات ا  طن14 استيراد أذوناتطلب تمثلت في  الكلوروفلوروآربون  مرآبات الكبيرة في أسعاروالزيادة
ولكن تراخيص االستيراد في . الجبل األسودجمهورية  صدرت هذه التصاريح عن حكومة  وقد.األوزوناستنفاد 

جرى  قد الكلوروفلوروآربون آميات آبيرة من مرآبات أنويبدو .  حددت وسوف ُتقّيد قدالتالية،السنوات 
 الكلوروفلوروآربونمرآبات  القائمة على المتبقية للمعدات  وستستخدم لتلبية الطلب على خدمات التبريدتخزينها

  . الحظر الكامل المفوض على استيراد هذه المرآبات إلى البالدبعد

 اإلزالة النهائية،  خطة إدارةالواردة في  الكلوروفلوروآربونوقد استعرضت األمانة العامة بيانات استهالك  .10
م هذا التقرير قّدقد و.  في صربياالكلوروفلوروآربون ن استهالك مرآباتع 2006عام  ل تقرير التحققإلى جانب

 تفصيليةالتحقق معلومات   تقرير ويضم.في صربيااإلزالة النهائية  خطة إطارتمويل في لدفعة المع طلب اليونيدو 
 إمدادات مصدر ي ه أن صربياالجبل األسود حيثجمهورية  إلىر من صربيا عن الكلوروفلوروآربون المصّد

 أوجه  وجدت،2006عند استعراض تقرير عام و. األسودالجبل جمهورية  إلىوروفلوروآربون مرآبات الكل
 في األسودالجبل جمهورية  إلىواردات التي ذآرت آ في آميات مرآبات الكلوروفلوروآربون  عديدةعدم اتساق

ستنفاد األوزون من من قدرات ا طن 3.4لم يتم توثيق  انه في حالة واحدة إلىالتحقق وأشار تقرير . 2006عام 
ألنه لم  صربيا  طريق عن قد استوردتها الجبل األسودالتي قيل أن جمهورية 12 الكلوروفلوروآربونمرآبات 

 ذلك،وعالوة على . ربهذا التصدي ذات الصلة فيما يتعلق الصربيةرك ا الجم أوراق سجالت فيةأييتم العثور على 
جرى  من صربيا 12 الكلوروفلوروآربونمرآبات زون من  من قدرات استنفاد األو طن5.98فإن استيراد 

 من قدرات استنفاد األوزون تم استيرادها في  طنا14آجزء من مجموع الجبل األسود جمهورية تسجيلها من قبل 
الجبل جمهورية في  البيئة وحمايةرخصة االستيراد لهذه الكميه عن وزارة السياحة وقد صدرت . 2006عام 

الجبل األسود فقط بحلول جمهورية  إلى الشحنة تم تسليم ذلك،ومع . 2006ديسمبر /األولون  آان26األسود في 
آًال  العامة قد أبلغت األمانةو. 2007 صربيا عام  صادراتلت آجزء من وسّج2007يناير / نهاية آانون الثاني

 أمانة ا سوف تطلب مشورةبأنه اليونيدو  وأجابت منظمة.التباينات  بهذهاألوزون وأمانةليونيدو من منظمة ا
   .األوزون بهذا الشأن
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 عمليات وآفاءةالمستقبل يثير القلق بشان فعالية وآربون في فلوروآبير من مرآبات الكلورمخزون توافر إن    .11
اليونيدو العامة على  األمانة قد اقترحتو.  اإلزالة النهائية في خطة إدارة لها التدوير المخططوإعادة االستعادة
، ونتيجة لذلك.  اإلزالة النهائية التدوير المطلوبة في خطة إدارةوإعادة االستعادةناية في عدد من آالت النظر بع

  . لذلك تبعًاالميزانيةتم تعديل و.  المائةفي 25 التدوير بنسبة وإعادة االستعادة آالتخفضت اليونيدو عدد 
  

اإلزالة الكاملة واللجنة التنفيذية مع شروط  مشروع اتفاق بين الحكومة األسودالجبل جمهورية قدمت حكومة  .12
الثاني المرفق يتضمن و. األول لهذه الوثيقةالمرفق  في ةواردال واألسود،الجبل جمهورية  في وآربونفلورولكلورل

  .هذا االتفاق المتعدد السنوات شاملة لجداول

  التوصية
 

ذلك   منويفهم. الجبل األسودجمهورية ة في  اإلزالة النهائي خطة إدارةالشاملة علىالموافقة بتوصي األمانة  .13
 إجراءات بأية اإلخاللمع عدم قد تمت  الجبل األسودجمهورية  اإلزالة النهائية في  خطة إدارة علىالموافقةأن 

المقدمة من حكومة  2006عام بيانات استهالك فيما يتعلق ب في الصدد األوزون أمانةيمكن اتخاذها من جانب 
 .7سود بموجب المادة الجبل األجمهورية 

   : ـبقد ترغب اللجنة التنفيذية  .14

 270  ، بمبلغ الجبل األسودجمهورية  اإلزالة النهائية في  خطة إدارةعلىالموافقة، من حيث المبدأ،  ) أ(
 اليونيدو؛ لصالح أمريكيدوالر 272 20  بمبلغالوآاالتمساندة تكاليف إضافة ل دوالر أمريكي 295

الجبل األسود واللجنة التنفيذية من اجل تنفيذ خطة جمهورية تفاق بين حكومة االشروع الموافقة على م ) ب(
 األول لهذه الوثيقة؛المرفق على النحو الوارد في  اإلزالة النهائية إدارة

 للجنة التنفيذية 49/6 و 41/100 ين رقمقرارالذ في االعتبار الكامل متطلبات أختأن حث اليونيدو    )ج(
  ؛ و اإلزالة النهائيةخطة إدارةخالل تنفيذ 

    : في الجدول أدناهةمبينالمستويات التمويل حسب  من الخطة األولى دفعةالموافقة على ال  )د(
  

  المشروعتمويل اسم المشروع 
) األمريكيبالدوالر(  

  المساندةتكاليف 
) األمريكيبالدوالر(  

منفذةالوآالة ال  

 اليونيدو 13,125 175,000 ) األولىالدفعة(  اإلزالة النهائيةخطة إدارة )أ(
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  األولالمرفق 
  

  جمهورية الجبل األسوداّتفاق بين مشروع 
   للصندوق متعدد األطرافواللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزونبشأن خطة إزالة 

  
سبة لإلزالة الكاملة واللجنة التنفيذية بالن") البلد("جمهورية الجبل األسود مّثل هذه االتفاق التفاهم بين ي  .1

آانون / أول ينايرقبل حلول") المواّد ("لفأ -1 التذييللالستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في 
  . بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوآول2010الثاني 

 
  من 7 و5 و2الصفوف رقم ي  فعلى النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل  .2

ء اللجنة التنفيذية وفا االتفاق واقبوله هذبويقبل البلد أّنه، . ا االتفاقفي هذ") األهداف والتمويل ("لفأ -2التذييل 
لمتعّدد األطراف تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها ب

  .بة للموادبالنس
  
توفير على ث المبدأ، ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاق البلد رهنًا بامتثال  .3

وستوّفر اللجنة التنفيذية مبدئيًا هذا . للبلد") التمويلاألهداف و ("لفأ -2 من التذييل 9التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل ("لفأ -3التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل في اجتماعات اللجنة 

وسوف يقبل أيضًا . لفأ -2آما هو مبّين في التذييل من المواد  البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة سوف يلتزم  .4
، على النحو المبّين في الفقرة ك هذهمن تحقيق حدود االستهالالوآالة المنّفذة ذات الصلة جانب تحّقق مستقّل من إجراء 

  . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعية 
  
 البلد بالشروط ما لم يِفستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل،   .5

بّين في الجدول الزمني للموافقة على  على النحو المعنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن  يومًا على األقل 60التالية ، قبل 
  :التمويل 

  
 ة؛عنّيللسنة المالمحددة ف اهدأن يكون البلد قد حّقق األ  ) أ(
  
) د(ذلك بمقتضى الفقرة هداف سيخضع لتحّقق مستّقل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية أن تحقيق هذه األ  ) ب(

 ؛45/54من المّقرر 
  

  برنامج التنفيذ السنوي األخير؛  المحّددة فياتإلى حد آبير جميع اإلجراءز جالبلد قد أنيكون أن   ) ج(
  
) "ةبرامج التنفيذ السنويشكل " (لفأ -4سنوي وفقًا لشكل التذييل التنفيذ لل اأن يكون البلد قّدم برنامج  ) د(

هذا ل اللجنة التنفيذية إقرار وأن يكون قد حصل على الشريحة فيهاتمويل يُطلب بالنسبة للسنة التي 
  .البرنامج

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في .  االتفاقاه بمقتضى هذـ البلد إجراء رصد دقيق ألنشطت يضمنسوف .6

ك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل لوتبلغ عن ذ") مؤّسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5ل ـالتذيي
  .)ب(5الفرعية ن في الفقرة وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّي. لفأ -5
  
 وافق، تا االتفاقاته بموجب هذالبلد لتنفيذ التزامات احتياجفي حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات   .7

وفقًا  جزء من هذه المبالغلبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو دى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية 
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وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت .  االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذ،الظروفلتغّير 
رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، آما هو مبّين في 

يمكن إدماجها في برنامج التنفيذ ف آتعديالت رئيسية مصّنفةال غيرإعادات التخصيص أما ). د (5الفقرة الفرعية 
في التقرير عن تنفيذ البرنامج بشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ لذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم  وا،السنوي الموافق عليه

  .السنوي
  
  :وبصفة خاصة، يدالتبرخدمات فرعي لقطاع الال لتنفيذ األنشطة في على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى   .8
  

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ ا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحة سوف  ) أ(
 ؛خطةخالل تنفيذ ال

  
على مراحل، بحيث للقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنّية تقديم  برنامج يكون تنفيذ سوف  ) ب(

ذلك ، و شراء أدوات خدمةوأأخرى آالتدريب اإلضافي ة إزالألنشطة المتبقية يمكن تحويل الموارد 
لتذييل وفقًا لرصد عن آثب لخضع لي، وستحققتفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد 

 ؛ االتفاقاأ من هذ-5
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوآاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ج(

  .خالل تنفيذ الخطة 49/6و
  
 االتفاق وآافة األنشطة التي يقوم بها أو التي اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على   .9

 أن تكون الوآالة المنفذة علىاليونيدو  توافقو.  االتفاقا بموجب هذ بااللتزاماتالوفاء نيابة عنه، من أجل ُيضطلع بها
فذة الرئيسية وستكون الوآالة المن. بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق )"لمنفذة الرئيسيةالوآالة ا("الرئيسية 

 المستقل على النحو لتحّققا، يس حصرًا، بما في ذلك، ولكن للفأ -6مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل 
ل اعمأجري في إطار برامج ُتالتي قد دورّية التقييم الليات وُيوافق البلد أيضًا على عم. )ب(5الوارد في الفقرة الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة  .لتابعة للصندوق المتعّدد األطرافالرصد والتقييم ا
  .لفأ-2ل ـمن التذيي 10  رقمة في الصّفـالرئيسية بالرسوم المبّين

  
في المذآورة إزالة المواّد ب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف بلدفي حال عدم تمّكن ال  .10

 االتفاق، عندئذ يقبل البلد اهذل، عن االمتثال على أي وجه آخر، ، أو إذا عجزلف من بروتوآول مونتريالأ-2 التذييل
، أن تقديرهاحق للجنة التنفيذية، حسب وي. بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل

 وفائه على البلد أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما للتعيد التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منّقح 
.  التمويلة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة علىشريح أن تتحّقق قبل تسلُّم من المقرربكاّفة التزاماته التي آان 

ّآل عن ، لفأ -7 التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في التذييل أن تخّفض قيمةللجنة التنفيذية ه يجوز  البلد بأنعترفوي
  . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي  في ةُمنجزال االستهالك غير اتطن من تخفيض

  
 قد يؤثر  في المستقبلق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية االتفاالن تخضع عناصر التمويل في هذ  .11

  .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات ، أو أي  لقطاعات االستهالكات أخرىأية مشروععلى تمويل 
  

 اتسهيل تنفيذ هذل يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية سوف  .12
بنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية االطّالع على المعلومات الضرورية للتحّقق من االمتثال و. االتفاق

  . االتفاقاهذل
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/46 
Annex I 
 

3 

 االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في اُتًنفَّذ آافة االتفاقات المحّددة في هذ  .13
 ما لم يتّم تعريفها االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، املة في هذوآافة المصطلحات المستع. ا االتفاقهذ

  .بطريقة مختلفة في االتفاق
  
 

  تذييالت
  

  وادـالم:  ألف-1التذييل 
 I CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115المجموعة  :األولالمرفق 
 الهالونات  IIة المجموع  :األولالمرفق 
 II  CTCة المجموع  :انيالثالمرفق 

  
  

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006
 لمواد المرفق األول، بروتوآول مونتريالحدود استهالك  1

ال ينطبق52.515.7515.7515.750 ) استهالك األوزونقدراتأطنان  (Iالمجموعة 
لمواد المرفق األول،  الكالستهلاألقصى المسموح به لحد ا 2

ال ينطبق5420 )قدرات استهالك األوزونأطنان ( Iالمجموعة 
قدرات استهالك أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة  3

01225  )األوزون
 لمواد المرفق األول، بروتوآول مونتريالحدود استهالك    4

ال ينطبق1.21.21.21.20 )قدرات استهالك األوزونأطنان ( IIالمجموعة 
لمواد المرفق األول،  الستهالكلاألقصى المسموح به لحد ا 5

ال ينطبق0000  )قدرات استهالك األوزونأطنان ( II المجموعة
 لمواد المرفق الثاني، بروتوآول مونتريالحدود استهالك  6

ال ينطبق0.20.20.20.20 )قدرات استهالك األوزونأطنان ( IIالمجموعة 
لمواد المرفق الثاني،  الستهالكلاألقصى المسموح به لحد ا 7

ال ينطبق0.150.150.150 )قدرات استهالك األوزونأطنان ( IIالمجموعة 
قدرات استهالك أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة  8

0000.150.15  )األوزون
175,000095,2950270,295 )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه  9

 20,272 0 13,12507,147 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها  10
188,1250102,4420290,567 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  11

  
  
  

   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 
  
وفي حالة طلب اللجنة . 2009األول لسنة للموافقة عليه في االجتماع ،  الدفعة الثانيةويلسيجري النظر في تم  .1

التنفيذية التحّقق من إنجاز أهداف خطة إدارة اإلزالة النهائية، فسيكون من المفهوم أنه قد يطرأ تأخيرًا في الموافقة على 
  .    ومراجعتهالدفعة أو في صرفها وذلك حتى يتم االنتهاء من إآمال التحّقق 

  
  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
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    البيانات  .1
  ________________________  البلد  
  ________________________  سنة الخطة  
  ________________________  عدد السنوات المَتّممة  
  ________________________  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ________________________  الستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقةا  
  ________________________  لمواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةمن ااالستهالك المستهدف   
  ________________________    مستوى التمويل المطلوب  
  ________________________  الوآالة المنفذة الرئيسية  
  ________________________  المتعاونة) الوآاالت(الوآالة   
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          
        تصنيع
        خدمة
        تخزين

الطلب على المواّد المستنفدة 
  لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

   في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء   .3
  

االستهالك السنة   القطاع
  )1(السابقة 

االستهالك 
سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 
ضمن سنة 
  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 
  المنَجزة

عدد أنشطة 
الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 
مقدرة (لألوزون 

تنفاد قدرات اسبأطنان 
  )األوزون

  تصنيعال

              المجموع

  
              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :تأثيرال  
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   من جانب الحكومةإجراءات  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـستيراد المة الـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

   المتعلقة بهمؤّسسات الرصد واألدوار: لفأ -5التذييل 
  
، داخل "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق وإدارة جميع النشاطات المتعلقة بالرصد من خالل مشروع   .1

  .وحدة األوزون الوطنية
  
سيكون للوآالة التنفيذية الرئيسية بالتحديد دورًا بارزًا في إجراءات الرصد نظرًا لتكليفها برصد عمليات   .2

ستكون سجالتها معتمدة آمرجع لعمليات التدقيق المضاد لجميع برامج استيراد المواد المستنفدة لألوزون، وحيث 
آما ستتحمل هذه المنظمة المسؤولية . الرصد المتعلقة بكافة المشاريع التي تشتمل عليها خطة إدارة اإلزالة النهائية

       .        الشاقة في رصد عمليات استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون بطرق غير قانونية
  

  التحقق واإلبالغ
  
في حالة وقوع اختيار اللجنة  إجراء تحقق مستقلالحق في ب اللجنة التنفيذية تحتفظ) د (45/54وفقُا للمقرر   .3

 الوآالة المنفذة واستنادًا إلى التشاور مع. التنفيذية على جمهورية الجبل األسود إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
لالضطالع بالتحقق من ) مراجعة الحسابات(المنظمة المستقلة جمهورية الجبل األسود ختار ت ، ينبغي أنالرئيسية

  . وهذا البرنامج المستقل للرصددارة اإلزالة النهائيةإتطبيق خطة نتائج 

  دور الوآالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :التاليعلى النحو  مشروع في وثيقة الةدحدَّمستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة   .1
  

االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية هذا األداء والتحّقق المالي بمقتضى من تحّقق الضمان   )أ (
 ، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ بهالخاّصة

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
جنة التنفيذية من أن األهداف قد تحّققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت تأمين التحّقق لل  ) ج(

وفي حالة اختيار اللجنة . ألف-5 بما يتمشى مع التذييل على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي
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للجنة  سوف تقّدم ا،45/54من المقرر ) د(تمشيًا مع الفقرة جمهورية الجبل األسود التنفيذية ل
  بهذه المهمة؛للقيام التنفيذّية تمويًال منفصًال للوآالة المنفذة الرئيسية

  
ر في برنامج التنفيذ السنوي االعتباعين  المنجزات في برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بخذالتأّآد من أ  )د(

 ؛المقبل
  
 لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ، والتحضيرج التنفيذ السنوي للسنة الّسابقةغ عن تنفيذ برناماإلبال  )ه(

 باإلضافة إلى ،2008امج التنفيذ السنوي لعام لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءًا ببرنتمهيدًا التقديم، 
 ؛2007التقرير عن برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  
دت بها الوآالة المنفذة لمراجعات التقنيَّة التي تعّهل الخبراء التقّنيين المستقّلين المؤّهلين تنفيذضمان   )و(

 الرئيسية؛
  
  المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهاّم   ) ز(
  
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ برنا  ) ح(

 غ الدقيق عن البيانات؛بالشفافية واإلبال
  
وفقًا لألهداف، في حال طلب اللجنة من أن استهالك المواّد قد ُأزيل للجنة التنفيذية توفير التحّقق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
  وضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛    )ي (
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ك(

 
 
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
 دوالر أمريكي عن 000 10االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا  من 10 للفقرة وفقا  .1

  .، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون خالل السنةتتحققلم التي تخفيضات االستهالك  من آّل طن
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 14
CTC 0.1
Halons 0
MBR 0
TCA 0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)
Not applicable. The Country Programme for Montenegro was submitted for approval at the 53rd Executive Committee Meeting.

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2007 2008 2009 2010 Total

15.75 15.75 15.75 0 n/a
5.0 4.0 2.0 0.0 n/a

0.0 1.0 2.0 2.0 5.0
1.2 1.2 1.2 0.0 n/a
0.0 0.0 0.0 0.0 n/a

0.2 0.2 0.2 0.0 n/a
0.2 0.2 0.2 0.0 n/a

0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
n/a n/a n/a

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2007 2008 2009 2010 Total

UNIDO
175,000 0 95,295 0 270,295

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2007 2008 2009 2010

Nov-07 n/a Mar-09
1 n/a 2

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS
Not applicable. The Country Programme for Montenegro was submitted for approval at the 53rd Executive Committee Meeting.

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for the first tranche

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan 
[%]

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

12,000
70,000
70,000

PMU & Monitoring 23,000

Montreal Protocol limit

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
Montenegro

New reduction under plan
Montreal Protocol limit

CFC (ODP tonnes)

Halons (ODP tonnes)

Annex II

Maximum Allowable 
Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

Calendar year Decision
Montreal Protocol limit

Funding as per Agreement
Disbursement as per Annual Plan

Calendar year

Maximum Allowable 
Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

Maximum Allowable 
Consumption (Agreement; per 
substance if valid)
New reduction under plan

CTC (ODP tonnes)

Compliance Action Target n/a

[Comments]

UNIDO
Planned submission as per Agreement
Tranche Number

Awareness workshop on CTC 

ExplanationsActivities Budget

Equipment
Training

1


