
  . قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها ان وثائق ما قبل الدورات
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    جمهورية الجبل األسود:البرنامج القطري
  

  :تتضمن هذه الوثيقة المواضيع التالية
  

 )أعدتها أمانة الصندوق (ورقة تقييم البرنامج القطري 
  

  وتوصياتهامانة الصندوقأتعليقات  
 

  الجبل األسودرسالة اإلحالة من حكومة 
 

 ورقة غالف البرنامج القطري 
 

 )ملخص تنفيذي(امج القطري البرن 
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  ورقة تقييم البرنامج القطري لجمهورية الجبل األسود
 

 
  التوقيع التصديق ذا النف الدخول حيزتاريخ

 )1985(فيينا اتفاقية   2006أآتوبر / تشرين األول23 2007يناير / آانون الثاني21
 )1987(بروتوآول مونتريال   2006أآتوبر / تشرين األول23 2007يناير / آانون الثاني21
 )1990(تعديل لندن   2006أآتوبر / تشرين األول23 2007يناير / آانون الثاني21
 تعديل آوبنهاغن   2006أآتوبر / تشرين األول23 2007يناير / آانون الثاني21

 )1997(تعديل مونتريال   2006بر أآتو/ تشرين األول23 -
 )1999(تعديل بكين   2006أآتوبر / تشرين األول23 -

  ةخاضعة للرقابلم ُتـنتج أي مواد     :
  باألطنان المترية     )2006: (

  )قدرات استنفاد األوزونمن (ا مرجح طنا 14.1    )مرآبات الكلوروفلورآربونغير أخرى مواد (
-CFC  )باألطنان(

11  
CFC-
12  

CFC-
113  

CFC-
114  

CFC-
115  

الهالونات   المجموع
121  

رابع   المجموع  130الهالونات
آلوريد 
  الكربون

عامل 
تصحيح 
  الميثان

بروميد 
 الميثيل

المواد 
المستنفدة 
  لألوزون

          14.0        0.1      

قدرات 
استنفاد 
  األوزون

          14.0        0.1      

 
  1٪ رابع آلوريد  

 الكربون
99٪ توزيع  قدرات استنفاد األوزون  الكلوروفلورآربون 

 حسب المادة
بروميد 
 الميثيل

 األوزونتوزيع قدرات استنفاد  االيروسول الرغاوى الهالونات التبريد المذيبات
 حسب القطاع 

أطنان من قدرات استنفاد (االستهالك     14.0  
)األوزون  

  99.9 ٪ :نسبة المجموع      
رابع    

   آلوريد 
  الكربون

أطنان من قدرات ( الكلوروفلورآربون الهالونات الهالونات
)األوزون  

 بروتوآول مونتريال

 خط أساس االستهالك  104.9  3.2 1.1   
في عام  (1.2 0.16 

2005(  
مستوى االستهالك المسموح به في عام   15.7 

2007 
)2007(لبرنامج القطري ا: المصدر        

 

 البرنامج القطري
 

)2010-2008(سنتان  :
2009اإلزالة التدريجية الكاملة مع نهاية  :

قطاع خدمات التبريد :
أمريكي دوالر 450.000 :

 

:  
     .ذ األنشطة االستثمارية والتدريبية في إطار خطة إدارة اإلزالة التدريجية النهائية لمرآبات الكلوروفلورآربون

 وتوصياتهاالصندوق تعليقات أمانة 
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  وصف المشروع

  

 على استقاللها األسود، حصلت جمهورية الجبل 2006مايو /أيار 21عقب تنظيم االستفتاء الشعبي في   -  1
، 2006أآتوبر /وفي تشرين األول. ألمم المتحدةا دولة عضوا في منظومة وأصبحتة ذات سيادة، ها دولوصفب

وُقّدر استهالك المواد . فيينا وبروتوآول مونتريال وتعديلهمااتفاقية على بالخالفة الجبل األسود  صادقت جمهورية
، وشكلت هذه الكمية 1996 في عام ألسودا طنا من قدرات استنفاد األوزون في الجبل 105المستنفدة لألوزون بنحو 

 آلغ المطلوبة لتصنيفها آبلد 0.30 آلغ للفرد، وتندرج في حدود 0.175عادل نحو وهذه الكمية ت. خط أساس االستهالك
  . من برتوآول مونتريال5لمادة يمتثل ل

مرآبات  وقد شكلت .البلدان ذات االستهالك منخفض القيمةوتنتمي جمهورية الجبل األسود إلى مجموعة   - 2
انظر المرفق ألف من المجموعة  (2006 للمواد المستندة لألوزون في عام األساسيالكلوروفلورآربون االستهالك 

نا من  ط0.15وتم استيراد نحو . ف الهواء صيانة وخدمات التبريد ومعدات تكييأنشطةوالمستخدمة في ) األولى
ر متوسط ّدـُقو. 2006ستخدامها في أغراض المختبر في عام لكربون القدرات استنفاد األوزون لمواد رابع آلوريد ا

سجل أي عملية ولم ت. 1997 و 1995وزون في عامي  آلغ من قدرات استنفاد األ300استهالك الهالونات بنحو 
 2007 في عام 1301 و الهالونات 121- بلغ مجموع آمية الهالوناتو. 2006 و 2004الونات في عامي استيراد لله

ويتصل االستهالك المتبقي للمواد .  في نظم إطفاء الحرائق التي تم ترآيبها طنا من قدرات استنفاد األوزون18حو ن
مواد  ٪، باستخدام8 أو نحو  طن من قدرات استنفاد األوزون،1.26المستنفدة لألوزون البالغ 
المواد ٪ من مجموع استهالك 99ي ويستهلك قطاع التبريد وتكييف الهواء حوال. 22-الهيدروآلوروفلوروآربونية

مواد مرآبات الكلوروفلورآربون و طنا من قدرات استنفاد األوزون من 14 أو ألوزونالمستنفدة ل
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

  
وال يستخدم أي مرفق من المرفقين .  على مصنعين لتصنيع أجهزة التبريداألسودوتتوافر جمهورية الجبل   -3

ع أجهزة التبريد المستخدمة في يصنتل" بودوأ"وتم تحويل شرآة . إنتاجهما في لألوزونالمستنفدة المذآورين المواد 
المواد المستنفدة لألوزون من خالل تنفيذ مشروع استثماري لك القائمة على األغراض المنزلية إلى تكنولوجية غير ت

ت التجميد باستخدام  تكنولوجيات غير صنع ثالجا" يسآرون"وتتولى شرآة  .األطرافبمساعدة الصندوق المتعدد 
وال يتوافر البلد على أي جهة صناعية أخرى . 2003المواد المستنفدة لألوزون منذ إنشائها في عام تلك القائمة على 

  .تستخدم المواد المستنفدة لألوزون

ة الجبل األسود جزءا  أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون عملها عندما آانت جمهوريبدأتو  -  4
 من أنشطة اإلزالة التدريجية اعددأنجزت جمهورية الجبل األسود و. من جمهورية يوغوسالفيا االتحادية السابقة

اعتمدت حكومة الجبل األسود ، 2006وفي عام . ستفيدة من المساعدة المقدمة في إطار الصندوق المتعدد األطرافم
  .تشريعا ينظم عمليات استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تحتوي على هذه المواد

 اإلزالةهداف ألاستراتيجية لضمان االمتثال إعداده اليونيدو على ويتضمن البرنامج القطري الذي ساعدت   -  5
 حكومة الجبل األسود خطة عمل، وتقترح. المقررة بموجب بروتوآول مونتريال للمواد المستنفدة لألوزون التدريجية

بناء وتشكل مسألة . ةددية فعالة جآلي معمول بها وإدخالتتضمن طائفة من التدابير الحكومية لتعزيز التشريعات ال
تولى وسي. المؤسسيالتي تحددها الحكومة والتي سيتم تنفيذها عبر مشروع التعزيز  من األولويات ةالقدرات واحد

فريق وطني إلى جانب منسق معين مسؤولية رصد البيانات المرتبطة بالمواد المستنفدة لألوزون وجمعها والتبليغ عنها 
وتنظيم حملة لتوعية الجمهور والمساعدة على تنفيذ ,  والبلدان المجاورةلصناعةا مع قطاعات االتصالجسور وتوفير 

ما في ذلك تدريب ويبرز البرنامج القطري أهداف ومكونات هذه الخطة، ب. لنهائيةخطة إدارة اإلزالة التدريجية ا
 األدوات والمختصين الفنيين في مجال التبريد، وإنشاء نظام لالسترداد وإعادة التدوير وتقديم موظفي الجمارك

  . التطبيقية المتعلقة بخدمات التبريدللحلقاتوالمعدات الالزمة 
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 األسود بالوفاء بالتزامها بموجب بروتوآول مونتريال من خالل خفض استهالك عام  حكومة الجبلتعهدوت  -  6
إلى ، 2007 أطنان من قدرات استنفاد األوزون في عام 5.00 طنا من قدرات استنفاد األوزون إلى 14 وقدره 2006
 2009زون في عام  طن من قدرات استنفاد األو2.00، إلى 2008 أطنان من قدرات استنفاد األوزون في عام 4.00

  .2010إلى استهالك قدره صفرا طن من قدرات استنفاد األوزون في عام ليصل 

 دوالر 40.000ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والخمسين على تمويل إعداد المشروع بمبلغ    -  7
مشروع ه على ذاتوافق االجتماع  و. التدريجية النهائيةاإلزالةأمريكي إلعداد هذا البرنامج القطري وخطة إدارة 

  . لكي تقوم اليونيدو بتنفيذه دوالر أمريكي30.000  بملغالتعزيز المؤسسي

   الصندوقتعليقات أمانة

دارة اإلزالة التدريجية النهائية  خطة إلأيضاباإلضافة إلى البرنامج القطري، قدمت حكومة الجبل األسود   – 8
 ن هذا الطلب في الوثيقةأمانة الصندوق وتوصياتها بشأوترد تعليقات . مريكي دوالر أ295.320بتكلفة مقترحة تبلغ 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/46 رقم
  
 طن من 1.12 طن من قدرات استنفاد األوزون و 0.83 مرآبات الكلوروفلورآربون وقد بلغ استهالك  -  9

 مرآبات الكلوروفلورآربونغ عن استهالك وقد ُابِلـ.  على التوالي2005 و 2004قدرات استنفاد األوزون في عامي 
 طنا من قدرات استنفاد األوزون، وهي آمية تفوق إلى حد آبير االستهالك 14 األوزون بكمية أمانة إلى 2006لعام 

 أوضحتو.  هذه الزيادةأسبابوقد طلبت األمانة إلى اليونيدو تقديم توضيحا عن . المسجل في السنتين المنصرمتين
الزيادة الكبيرة في  إلى رد فعل المستوردين في جمهورية الجبل األسود على استقالل البلد وُيـعزىك اليونيدو أن ذل

.  طنا من قدرات استنفاد األوزون14 من خالل طلب تصاريح االستيراد بكمية مرآبات الكلوروفلورآربون أسعار
ويبدو أن األحجام الكبيرة .  المستقبلفيستخضع لها غير أن تصاريح االستيراد خضعت لقيود في السنة الالحقة و

تم تخزينها وسوف يستفاد منها لتلبية الطلب على خدمات التبريد في المعدات القائمة  مرآبات الكلوروفلورآربونل
    .  إلى البلدمرآبات الكلوروفلورآربونستيراد الكامل الحظر ال بعد مرآبات الكلوروفلورآربونعلى 

 الذي قدمته اليونيدو، تم تحديد أوجه تناقض في آميات 2006ير التحقق لعام وفي ضوء استعراض تقر   – 10
 فيما يتعلق بخطة صربيا لإلزالة 2006 في عام األسود الجبل جمهورية المستورد إلى مرآبات الكلوروفلورآربون

رآبات ممداد الجبل األسود بإلمصدر الوتعتبر صربيا . مرآبات الكلوروفلورآربونالتدريجية الوطنية ل
مرآبات ل أطنان من قدرات استنفاد األوزون 3.4آمية  استيراد  تقرير التحقق أنوضحوي. الكلوروفلورآربون
ألنه لم يتم العثور على ال يمكن التأآد منها  من صربيا قادمالالتي أعلنت عنه الجبل األسود و 12- الكلوروفلورآربون

 5.98استيراد آمية  لك أنذ إلى أضف. التصديرهذا ص الجمارك الصربية فيما يخفي حوزة سلطات أي سجالت 
مسجل من طرف جمهورية الجبل األسود  من صربيا مرآبات الكلوروفلورآربونلأطنان من قدرات استنفاد األوزون 

 وتم إصدار ترخيص االستيراد الخاص بهذه . طنا من قدرات استنفاد األوزون14مجموع استيرادها البالغ آجزء من 
لم يتم تسليم الشحنة إلى ومع ذلك، . 2006ديسمبر / آانون األول26في  قبل وزارة السياحة وحماية البيئة الكمية من

. 2007 من صادرات صربيا لعام  آجزءُسـّجـلت و2007يناير /جمهورية الجبل األسود إال في نهاية آانون الثاني
ذا بهحكومة الجبل األسود  يزال رد وال.  هذهاقضن األوزون بشأن أوجه التوأمانةاليونيدو الصندوق  أمانة أبلغتو
          . شأن قيد النظرال

وأن لتبريد، في مجال ا مهنية رابطة ال تتوافر على أي األسودأن جمهورية الجبل الصندوق الحظت أمانة و  - 11
ادت اليونيدو أن وأف. بلدالهذا أنشطة اإلزالة التدريجية في  أن تؤدي دورا مهما للغاية في تنفيذ ةرابطالمن شأن هذه 
           . اتهاولويآإحدى أ في مجال التبريد ستضاف إلى خطة عمل الحكومة رابطةمسألة إنشاء 

  التوصيات
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توصي أمانة الصندوق بالموفقة على البرنامج القطري لجمهورية الجبل األسود، وتالحظ أن الموافقة على    – 12
وال ينبغي .  على المشاريع المحددة فيه أو مستويات التمويل التي ينطوي عليهاال يعني الموافقةهذا البرنامج القطري 

بيانات ال بشأنأي إجراءات قد تتخذها أمانة األوزون ب الموافقة على البرنامج القطري لجمهورية الجبل األسود خلأن ت
  . والمقدمة من حكومة الجبل األسود7 بموجب المادة 2006تعلقة باستهالك عام الم

وتوصي أمانة الصندوق أيضا بأن ُيطلب من حكومة الجبل األسود أن تقدم في آل سنة معلومات إلى اللجنة   - 13
 تنفيذ خصوصالتنفيذية عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري، ووفقا للمقرر الصادر عن اللجنة التنفيذية ب

وينبغي تقديم التقرير األولي بالصيغة ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40 من الوثيقة 135الفقرة (البرامج القطرية 
 إلى اللجنة 2007ديسمبر / آانون األول31 إلى 2007يناير / آانون الثاني1الموافق عليها والذي يغطي الفترة من 

  .   2008مايو / أيار1التنفيذية في موعد أقصاه 

- - - - -  

  



 





 












