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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

  المغرب

  الوكالة  عنوان المشروع) 1(

  )رئيسية(اليونيدو   )المرحلة األولى(خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 51.4  2010 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) 2(

 

  2010 :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) 3(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

االستخدامات   عامل تصنيع  المذيبات  التبريد
  عمليةالم

إجمالي االستھالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 11.1    0.3 10.8     ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

ب في 141الھيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط

 8.6       8.6 

           ب142لھيدروكلوروفلوروكربون ا

 31.7    31.7      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(بيانات االستھالك ) 4(

 68.0  :نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة 59.67  :2010-2009خط األساس لفترة 

  )نفاذ األوزونطن من قدرات است(االستھالك المؤھل للتمويل 

 42.90  :المتبقي 11.0  :موافق عليه بالفعل

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة األعمال) 5(

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

1.1  1.1        2.2 

 176,580 0 0 0 0 0 0 0 88,290 0 88,290  )دوالر أمريكي(التمويل 

 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010  بيانات المشروع) 6(

  ال ينطبق 53.70 59.67 59.67  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  )تقديرية(حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

  ال ينطبق 53.70 57.67 59.67  ال ينطبق  ال ينطبق  نطبقال ي  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )دوالر أمريكي(

 1,286,740  35,000  220,000 80,000 951,740  تكاليف المشروع  اليونيدو

 96,506  2,625  16,500 6,000 71,381  تكاليف الدعم

 1,286,740 0 35,000 0 220,000 80,000 951,740  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من 

 96,506 0 2,625 0 16,500 6,000 71,381  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 1,383,246 0 37,625 0 236,500 86,000 *1,023,121  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 .موافق عليه في االجتماع الثاني والستين* 

  

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) 7(

  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوكالة

 6,000 80,000  اليونيدو

 
  هكما ھو ُمبين أعال) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل

  اعتبار إفرادي  :توصيات األمانة
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 وصف المشروع
 
بالنيابة عن حكومة المغرب، تقدمت اليونيدو بصفتھا الوكالة المنفذة المعينة إلى االجتماع الخامس والستين  .1

 1,286,540للجنة التنفيذية بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بإجمالي تكلفة 
دوالر أمريكي، كما ھي ُمقدَّمة أصالً، لتحقيق تجميد استھالك  96,491دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

ھذا المبلغ . 2015في المائة قبل عام  10وخطوة التخفيض بنسبة  2013المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
أطنان  11دوالر أمريكي لليونيدو إلزالة  71,381لوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم ا 951,740يشمل 

ب المستخدم في تصنيع رغاوي البولي يوريثان 141-من قدرات استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
  .موافق عليھا في االجتماع الثاني والستينثالجات المنزلية في شركة منار، العازلة الجاسئة بالنسبة لل

دوالر أمريكي زائد تكاليف  300,000الشريحة األولى للمرحلة األولى الجاري طلبھا في ھذا االجتماع  تبلغ .2
  .دوالر أمريكي لليونيدو، كما ھي ُمقدمة أصالً  22,500دعم الوكالة البالغة 

  خلفيــة
 
ونتريال ويتوقع مليون نسمة تعديالت لندن وكوبنھاجن لبروتوكول م 35.3أقرَّت المغرب البالغ عدد سكانھا  .3

 .استكمال عملية التصديق على تعديالت مونتريال وبكين قريبًا

  تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون

تخضع تنظيمات المواد المستنفذة لألوزون للمراقبة من خالل تراخيص االستيراد والتصدير التي تُصدرھا  .4
ونظام التراخيص، الذي  .جارة والتكنولوجيا الحديثةوزارة التجارة الخارجية بناء على مراجعة وزارة الصناعة والت

ويخضع للمراقبة عن طريق الجمارك المغربية، تم استخدامه بنجاح في مراقبة ورادات  2006تأسس في عام 
وصادرات المواد الكلوروفلوروكربونية ويتم تطبيقه حاليًا على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في 

  ).22-ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-دروكلوروفلوروكربونالھي(المغرب 

يتولى مكتب األوزون الوطني تنسيق أنشطة إزالة المواد المستنفذة لألوزون ويتعاون مع الوزارات األخرى  .5
وأصحاب المصلحة ) مثل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة ووزارة البيئة والزراعة والمصايد السمكية(
الجمارك والجمعيات ذات الصلة في قطاع التبريد وتكييف الھواء والمصايد السمكية والمركز المغربي إلنتاج (

وسوف تطبق الحكومة نظاًما جديًدا للتراخيص وتفرض حصًصا لمراقبة الواردات من مركبات  ).المنظفات
كما . 2011الخدمة قبل نھاية عام  النقية لقطاع 22- ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-الھيدروكلوروفلوروكربون

عندما  2013كانون الثاني /يناير 1ب في البوليوالت المستوردة بداية من 141-سيشمل ذلك الھيدروكلوروفلوركربون
 .يتم تأسيس نظاًما للحصص

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعي
 
المواد  22- ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-تُعتبر مركبات الھيدروكلوروفلوروكربون .6

ب في 141-وكمية الھيدروكلوروفلوروكربون .الھيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المستخدمة في المغرب
لقد  ).1جدول (، وبالتالي فھي تخضع لالمتثال 2009منذ عام  7البوليوالت المستوردة تم اإلبالغ عنھا بموجب المادة 

بسبب انخفاض الطلب على أجھزة  2010لھيدروكلوروفلوروكربونية في المغرب في عام انخفض استھالك المواد ا
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون ثم يقل إلى  64.67إلى  2011ومع ذلك، يتوقع أن يزيد االستھالك في  .التبريد

بعد استكمال المشروع االستثماري  2012أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في عام  63.50
أطنان  59.67قدر خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون لالمتثال بـ  .ب لشركة منار141-للھيدروكلوروفلوروكربون
 .من قدرات استنفاذ األوزون
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  من بروتوكول مونتريال في المغرب 7استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الُمبلغ عنه بموجب المادة  :1جدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خط 
  األساس

        طن متري
 705.31 576.52 834.10 674.73 471.00 453.00  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 189.85 178.80 200.90 125.64 66.00 226.00  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 895.16 755.32 1,035.00 800.37 537.00 679.00  )طن متري(المجموع 
        قدرات استنفاذ األوزون طن من

 38.79 31.71 45.88 37.11 25.91 24.92  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 20.88 19.67 22.10 13.82 7.26 24.86  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

اإلجمالي باألطنان من قدرات 
 59.67 51.38 67.98 50.93 33.17 49.78  استنفاذ األوزون

 
  قطاع الرغاوي

 
ب النقي في إنتاج الرغاوي العازلة في تصنيع الثالجات المحلية عن 141- خدم الھيدروكلوروفلوروكربونيُست .7

كما توجد ستة عشر شركة صغيرة ومتوسطة تستخدم  ).مملوكة لمستثمر أجنبي(طريق شركة منار وفاجور 
وتوجد إثنتا . 2ي جدول ب كما ھو موضح ف141- البوليوالت المستوردة المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون

عشرة شركة تنتج الرغاوي العازلة للثالجات التجارية تأسست بتمويل متعدد األطراف للتحول من 
ب 141- كغاز تبريد إلى الھيدروكلوروفلوروكربون 12-كعامل إرغاء والكلوروفلوروكربون 11- الكلوروفلوروكربون
  .أ على التوالي134-والھيدروفلوروكربون

  ب المستخدم عن طريق شركات الرغاوي الصغيرة والمتوسطة في المغرب141- دروكلوروفلوروكربونالھي. 2جدول 

  الشركة
طن (ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  )متري
أطنان من (ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  )قدرات استنفاذ األوزون

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
 0.06 0.06 0.06 0.50 0.50 0.50  سيافمو
 0.14 0.12 - 1.30 1.10 -  كومافرو
 - 3.96 3.96 - 36.00 36.00   برومغرب

CFL  0.45 0.50 0.40 0.05 0.06 0.04 
 0.07 0.06 0.06 0.60 0.50 0.52  إنجيكوايف

 0.09 0.09 0.08 0.80 0.80 0.70  سميفام
AMF   1.15 1.10 0.90 0.13 0.12 0.10 
 2.77 1.94 1.66 25.20 17.60 15.10  بولي تيك

 0.13 0.15 0.09 1.20 1.40 0.80  ألوم دو نورد
 0.02 0.02 0.03 0.20 0.20 0.30  )فريماك(مافايدك 

 0.78 0.74 0.69 7.10 6.70 6.30  سوني أفرويد
 0.56 0.53 0.50 5.10 4.80 4.50  فرست كليم

 0.56 0.53 0.50 5.10 4.80 4.50  الدار
 0.13 0.21 0.18 1.20 1.90 1.60  سكالتكس
 2.09 2.09 2.09 19.00 19.00 19.00  باناف
 0.54 0.44 0.55 4.90 3.99 5.00  إنترفير
 8.09 11.10 10.61 73.50 100.89 96.42  المجموع

 
  قطاع خدمة التبريد

 
 ):3جدول (للقطاعات الفرعية للخدمة الثالثة التالية  22-شركة الھيدروكلوروفلوروكربون 14تستورد  .8

 .سفينة صيد ومخازن تبريد على الشاطئ 350لمصايد السمكية يتألف من نحو القطاع الفرعي ل  )أ (
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في المائة من  60واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذا القطاع الفرعي، الذي يمثل 
إجمالي االستھالك في البالد، يُعتبر عالي جًدا بسبب الشحن المتكرر ألجھزة التبريد في السفن نتيجة 

سنة ويجب إعادة  40معظم السفن يزيد عمرھا عن  .الدائم والظروف القاسية في البحر للتبخر
 ؛2005تھيئتھا أو استبدالھا باتباع تنظيم السالمة الصادر عن وزارة المصايد السمكية في عام 

في المائة من إجمالي  25، الذي يمثل )الزراعة والغذاء(القطاع الفرعي للتبريد الصناعي   )ب (
ويُستخدم  .يتألف من مخازن التبريد للسلع الطازجة والقابلة للتلف االستھالك،

إعادة شحن أجھزة التبريد المجمعة حديثًا ولخدمة األجھزة /في شحن 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ؛ و)وحدات التخزين البارد والمتاجر الكبرى(الحالية في المنشآت المختلفة 

في المائة من استھالك  15(والتجاري القطاع الفرعي لتكييف الھواء السكني   )ج (
ذلك مع  .يشمل ورش الخدمة الكبيرة والصغيرة على حد سواء) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 .وحدة لتكييف الھواء السكني تقريبًا كل سنة إلى السوق المحلية 100,000العلم بأنه تتم إضافة 
في المائة في  15ة األحدث إلى في المائة في األجھز 2ويختلف معدل تسرب غاز التبريد من 

  .الوحدات األقدم

  في المغرب 22-التوزيع القطاعي للھيدروكلوروفلوروكربون. 3جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

       طن متري
 345.50 500.00 405.00 283.00 272.00   الصيد

 105.00 209.00 169.00 118.00 113.00  التبريد الصناعي
 125.00 125.00 101.00 71.00 68.00  تكييف الھواء

 575.50 834.00 675.00 472.00 453.00  )طن متري(المجموع 
      طن من قدرات استنفاذ األوزون

 19.00 27.50 22.28 15.57 14.96   الصيد
 5.78 11.50 9.30 6.49 6.22  التبريد الصناعي
 6.88 6.88 5.56 3.91 3.74   تكييف الھواء

طن من قدرات استنفاذ (اإلجمالي 
  )األوزون

24.92 25.97 37.14 45.88 31.66 

 
طن متري  10.00المستخدم في قطاع خدمة التبريد، تُستخدم  22-باإلضافة إلى الھيدروكلوروفلوروكربون .9
ب الوطني للسكك ب عن طريق المكت141-من الھيدروكلوروفلوروكربون) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 1.10(

 .الحديدية في تنظيف دوائر تكييف الھواء

  االستراتيجية الشاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة اإلزالة المقترحة
 

قررت حكومة المغرب أن تقوم بإزالة استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل مجموعة  .10
  .استخدام الدروس المستفادة خالل أنشطة إزالة الكلوروفلوروكربون أيًضامن أنشطة االستثمار والسياسات، وب

أطنان  14.30في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف تتم إزالة  .11
 :عن طريق إزالة 2015من قدرات استنفاذ األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 

والمكتب الوطني للسكك ) الرغاوي(ب المستخدم عن طريق شركة منار وفاجور 141-دروكلوروفلوروكربونالھي
ب في البوليوالت المستوردة؛ وخفض استھالك 141- ؛ وتجميد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)كمذيب(الحديدية 

في  .أنشطة زيادة الوعيمن خالل نظام الحصص وتدريب مسؤولي الجمارك و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون إضافية من المواد  25.67المرحلة الثانية، سوف تتم إزالة 

ب في البوليوالت المستوردة 141-الھيدروكلوروفلوروكربونية عن طريق حظر استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون
وتعزيز أفضل  22-مدة على الھيدروكلوروفلوروكربونوإزالة استخدامه؛ وحظر واردات األجھزة والمكونات المعت
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وفي المرحلة الثانية أيًضا، سوف يتم تطبيق مشروًعا تجريبيًا إلعادة تھيئة أجھزة التبريد  .الممارسات في خدمة التبريد
المستخدمة في التبريد الصناعي والتجاري وفي القطاعات الفرعية  22-المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون
وفي المرحلة الثالثة، سيتم تنفيذ مشروًعا تجريبيًا إضافيًا إلعادة تھيئة  .للصيد الستخدام غازات تبريد بديلة

في أنظمة تكييف الھواء التجاري، باإلضافة إلى اإلنفاذ المستمر ألنظمة الترخيص  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
من  22- إعادة التدوير وحظر الھيدروكلوروفلوروكربونوالحصص وتدريب فنيي خدمة التبريد وعمليات االسترداد و

 .جميع التطبيقات

  تحويل شركات الرغاوي
 

من ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 13.10(طن متري  119.09تقترح المرحلة األولى إزالة إجمالي  .12
كانت  .السيكلوبنتان ب في شركة منار وفي فاجور عن طريق التحويل إلى تكنولوجيا141-الھيدروكلوروفلوروكربون

وقد أبلغت اليونيدو عن أنه تم التوقيع  .قد تمت الموافقة على مشروع لتحويل شركة منار في االجتماع الثاني والستين
أيلول /سوف يتم منح العقد في سبتمبر .على وثيقة المشروع وتم إعداد العطاءات الخاصة باألجھزة المطلوبة للتحويل

؛ وسوف يُستكمل المشروع قبل نھاية 2012حزيران /الجديدة لالختبار في يونيو ؛ وسوف تخضع األجھزة2011
2012. 

من ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 2.1(طن متري  19.09تستھلك فاجور حاليًا  .13
وتُخطط الشركة للتمويل الذاتي لتحويل خطوط إنتاج الرغاوي  .ب كعامل إرغاء141-الھيدروكلوروفلوروكربون

كما وافقت فاجور على تحديد واردات . 2015كانون الثاني /يناير 1ا إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان قبل الخاصة بھ
أطنان من قدرات استنفاذ  2.43(طن متري  22.10ب الخاصة بھا عند المستوى 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ھالك المواد لمساعدة حكومة المغرب في تحقيق الھدف الخاص بتجميد است 2013في ) األوزون
  .2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

  األنشطة في قطاع خدمة التبريد
 

ب المستخدم في شطف 141-يقترح المكتب الوطني للسكك الحديدية استبدال الھيدروكلوروفلوروكربون .14
 ، التي تستخدم نفس طريقة الشطف لكن مع)Vertrel C-HDو Genesolv S-T(أجھزة التبريد بمذيبات بديلة 

من ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 1.84(طن متري  16.70وتكلفة إزالة . إعادة تدوير المذيب
دوالر أمريكي شاملة شراء معدات الشطف واألسطوانات  217,800ب تُقدَّر بـ 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 .والمذيبات البديلة وتدريب الفنيين

ادة الوعي التي تتم بالتنسيق مع اتحادات التجارة والصناعة إلى خالل المرحلة األولى، سوف توجه أنشطة زي .15
أصحاب المصلحة في قطاعات الرغاوي والصيد، وبرامج التدريب لموظفي الجمارك سوف يتم تنفيذھا قبل عام 

كما سيتم إدخال نظاًما إلكترونيًا للتراخيص بمجرد تطبيق نظام الحصص لتحسين الكفاءة ولتمكين . 2013
  .دوالر أمريكي 117,000تُقدَّر تكاليف ھذه األنشطة بـ  .ين من تتبع حدود االستيراد الخاصة بھمالمستخدم

  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

دوالر أمريكي  6,197,671قُدرت التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بـ  .16
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كما ھو موضح في جدول  68.00إلزالة 

كما قدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب بـ . 4
في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل  في المائة 10دوالر أمريكي لتحقيق خطوة التخفيض بنسبة  1,286,540

سوف يؤدي تنفيذ  .دوالر أمريكي منھا تمت الموافقة عليھا في االجتماع الثاني والستين 951,740  ،2015عام 
أطنان من  14.3مرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة المشاريع في ال

 .قدرات استنفاذ األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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 إجمالي التكلفة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب. 4جدول 
  المجموع  المرحلة الثالثة  ثانيةالمرحلة ال  المرحلة األولى  الوصف

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 68.00 28.03 25.67 14.30  )أطنان من قدرات استنفاذ األوزون(

 6,197,671 2,522,928 2,388,203 (*)1,286,540  )دوالر أمريكي ( إجمالي التكلفة 
  .أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 11.00اع الثاني والستين إلزالة دوالر أمريكي تمت الموافقة عليھا في االجتم 951,740(*) 

 

 تعليقــات األمانة وتوصياتـھا
 

  التعليقـات
 

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب في سياق المبادئ التوجيھية  .17
ومعايير تمويل إزالة ھذه ) 54/39المقرر (ط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بإعداد خط

والمقررات الالحقة بشأن ھذه الخطط ) 60/44المقرر (المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 
مانة المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف وقد ناقشت األ. 2014-2011وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 .مع اليونيدو والتي تم تناولھا بشكل مرض كما ھو موضح باختصار أدناه

  نقطة البداية إلجمالي تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 68.00لبالغ ا 2009وافقت حكومة المغرب في االجتماع الثاني والستين على أن يكون مستوى استھالك عام  .18
من بروتوكول مونتريال، والذي كان بمثابة أحدث  7من قدرات استنفاد األوزون والمبلغ عنه بموجب المادة  أطنان

ب المستخدم عن 141- البيانات المتاحة عندما تمت الموافقة على مقترح مشروع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
فيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في طريق شركة منار، ھو نقطة البداية إلجمالي التخ

  .البلد

  المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف

خالل المرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، يوجد مقترح  .19
وبعد  2020 إلى 2013من خالل الفترة يق تطبب في البوليوالت المستوردة لل141- بحصة للھيدروكلوروفلوروكربون

ب المستخدم عن 141-ومع التسليم بأن الھيدروكلوروفلوروكربون .ھذه الفترة لن يتم السماح بأي واردات إضافية
منع ، سئلت اليونيدو عن اآلليات التي ستُستخدم في 2015طريق شركة منار وفاجور سوف تتم إزالته قبل عام 

أشارت اليونيدو إلى أنه بمجرد  .ب141-المستوردة المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام البوليوالت 
- تحويل مشروعي الرغاوي لشركة منار وفاجور إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان وإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

على استيراد  ب المستخدم عن طريق المكتب الوطني للسكك الحديدية، سوف تفرض حكومة المغرب حظًرا141
وعالوة على ذلك، سوف تحتاج شركتا منار وفاجور إلى اإلبالغ بشكل  .ب في البالد141-الھيدروكلوروفلوروكربون

أو الذي تحتوي عليه البوليوالت المسبقة /النقي و(ب المستخدم 141-سنوي عن مستويات الھيدروكلوروفلوروكربون
وسوف تقوم الحكومة . 2020ب في عام 141-وروفلوروكربونحتى يتم تطبيق الحظر الخاص بالھيدروكل) الخلط

ب ولن تصرح لشركتي منار 141- أيًضا بمراقبة استيراد البوليوالت المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون
 .وأخيًرا، سوف تقوم الحكومة بزيارات دورية لكلتا الشركتين للتأكد من االمتثال .وفاجور باستيرادھا

مع إطار (مقترح بمشروع جامع يغطي كل شركات الرغاوي بالنسبة للمرحلة الثانية وبالنظر إلى وجود  .20
، أشارت األمانة إلى إمكانية تحقيق اإلزالة الكاملة )سنوات 3زمني لتطبيق المشروع من سنتين إلى 

ف يظل وردت اليونيدو بأنه بالنسبة للوقت الحالي، سو. 2020ب في وقت مبكر عن 141-للھيدروكلوروفلوروكربون
 .قائًما 2020ب المحتوية عليه البوليوالت المستوردة في 141-المقترح الخاص بحظر الھيدروكلوروفلوروكربون

ب خالل تصميم 141-ومع ذلك، سوف يتم البت بشكل أكبر في تقديم تاريخ اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون
  .لھيدروكلوروفلوروكربونيةوتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ا
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ب المستخدم في شطف أنظمة التبريد، أشارت اليونيدو 141-وفيما يتعلق بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون .21
أطنان من قدرات استنفاذ  1.56(طن متري  14.17ب انخفض من 141-إلى أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

ومع  .بسبب األزمة المالية 2010في ) ت استنفاذ األوزونطن من قدرا 1.00(طن متري  9.10إلى ) األوزون
 1.80(طن متري  16.36انتعاش االقتصاد، يتزايد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويمكن أن يصل إلى 

ت وفي المزيد من المناقشات مع اليونيدو، تم االتفاق على الب. 2012بحلول عام ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون
من ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 1.10(طن متري  10.00البالغ  2010-2008في متوسط االستھالك للفترة 
  .ب المستخدم في ھذا التطبيق كنتيجة للمشروع141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ويل إلزالة دوالر أمريكي الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين كتم 951,740وباإلضافة إلى مبلغ الـ  .22
دوالر  335,000ب المستخدم عن طريق شركة منار، تطلب حكومة المغرب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب المستخدم في شطف دوائر التبريد، ولألنشطة الخاصة 141-أمريكي إضافية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
ب المستخدم في شطف 141-ھيدروكلوروفلوروكربونومع التسليم بمعدل االبتعاثية العالي لل .ببناء القدرة واإلنفاذ

في القطاع الفرعي للمصايد السمكية، تم اقتراح  22-أنظمة التبريد واالستخدام المكثف للھيدروكلوروفلوروكربون
  :بديالً عن طريق األمانة فيما يتعلق ببرنامج مساعدة تقنية في قطاع خدمة التبريد، وھو الذي يمكن أن يشملًجا نھ

ب المستخدم في شطف أنظمة التبريد بتكلفة 141-لة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربوناإلزا  )أ (
دوالر  4.50طن متري بسعر  10.0بناء على االستھالك الفعلي البالغ (دوالر أمريكي  45,000
  ؛)كغم للوحدة/أمريكي

وسائل بديلة برامج تدريب لفنيي خدمة التبريد على ممارسات الخدمة السليمة، بما في ذلك إدخال   )ب (
لشطف أنظمة التبريد؛ ومنع ومراقبة تسرب غازات التبريد السيما في األجھزة المستخدمة في 

دوالر  190,000القطاع الفرعي للمصايد السمكية؛ وتوفير أدوات الخدمة األساسية للفنيين بتكلفة 
من ) األوزون أطنان من قدرات استنفاذ 2.32(طن متري  42.22أمريكي مع اإلزالة المصاحبة لـ 

 ؛)كغم للوحدة/دوالر أمريكي 4.50بسعر ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

برنامج تدريب لموظفي الجمارك وإنفاذ القوانين الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة   )ج (
أطنان من قدرات  0.24(طن متري  4.44دوالر أمريكي مع اإلزالة المصاحبة لـ  20,000إجمالية 

 ؛ و22- من الھيدروكلوروفلوروكربون) فاذ األوزوناستن

 .دوالر أمريكي 80,000وحدة لرصد المشروع بتكلفة   )د (

رًدا على ما تقدم، أشارت اليونيدو إلى أن حكومة المغرب أعطت األولوية إلزالة  .23
وقد  .جنة التنفيذيةب وللتعامل مع قطاع الخدمة في المرحلة الثانية، وفقًا لما طلبته الل141-الھيدروكلوروفلوروكربون

أشارت  .على جميع أصحاب المصلحة خالل تقديم خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون نھجتم اقتراح ھذا ال
اليونيدو أيًضا إلى أن االستراتيجية الطويلة المدى للقطاع الفرعي للصيد تحت التقييم عن طريق السلطات الوطنية؛ 

ومع ذلك، وافقت الحكومة على  .اونيات لربط قطاع الخدمة ببرامج فعالية الطاقةوعالوة على ذلك، يجري البت في تع
 .البدء في تنفيذ األنشطة في قطاع الخدمة كما ھو ُمقترح عن طريق األمانة

المواد ونتيجة للمناقشات الجارية بين األمانة واليونيدو، سوف تؤدي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  .24
كما ھو ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 16.89(طن متري  177.98إلى إزالة  يةوكربونالھيدروكلوروفلور
 .5موضح في جدول 
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مستوى التمويل الموافق عليه في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب. 5جدول   

  أنشطة اإلزالة

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
دوالر (التمويل   مطلوب إزالتھاال

  )أمريكي
  )طن متري(

أطنان من قدرات (
  )استنفاذ األوزون

 951,740 11.00 100.00 (*)ب المستخدم عن طريق منار141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
ب المستخدم عن طريق 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

  2.10 19.09  (**)فاجور
 45,000 1.10 10.00  ب المستخدم في شطف األجھزة141-وفلوروكربونإزالة الھيدروكلور

 190,000 2.32 42.22  المساعدة الفنية في قطاع خدمة التبريد
 20,000 0.24 4.44  تدريب موظفي الجمارك وإنفاذ القوانين

 80,000    وحدة رصد المشروع
 1,286,740  16.77 175.76  المجموع

  .ع الثاني والستين للجنة التنفيذيةموافق عليه في االجتما(*) 
  .2015يناير  1قبل ) مملوكة لمستثمر أجنبي(سوف يتم التمويل عن طريق الشركة (**) 

 
مع التسليم بالمستوى العالي نسبيًا الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب إزالته قبل عام  .25

في المائة  24.6في المائة من استھالك خط األساس أو  28.1ل أطنان من قدرات استنفاذ األوزون تمث 16.77( 2015
، )أطنان من قدرات استنفاذ األوزون سوف تتم إزالتھا عن طريق فاجور باستخدام مواردھا الخاصة 2.10غير شاملة 

أن يساعد أشارت األمانة إلى أن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يمكن 
ورًدا على ھذه المالحظة، أشارت . 2015المغرب في إحراز التقدم فيما يتعلق بتحقيق تدابير المراقبة فيما بعد 

أدى إلى خط أساس  2010اليونيدو إلى أن المستوى المنخفض الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
اختارت الحكومة  .إيالئه اھتماًما خاًصاويجب مراجعته التالي بلالمتثال ال يُعبر عن المستوى الفعلي لالستھالك و

كنقطة  2009أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  68.00االستھالك البالغ 
التي ستتم  والكمية اإلجمالية .بداية بالنسبة لھا إلجمالي التخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  2.10في المائة من نقطة البداية التي تشمل  24.7إزالتھا في المرحلة األولى تمثل 
  .ب سوف تتم إزالتھا عن طريق فاجور باستخدام مواردھا الخاصة141-من الھيدروكلوروفلوروكربون

  األثر على المناخ
 

ب المستخدم عن طريق شركات الرغاوي في 141-كلوروفلوروكربونإن حساب األثر على المناخ للھيدرو .26
سوف فقط المغرب بناء على قيم إمكانية االحترار العالمي لعوامل اإلرغاء ومستوى استھالكھا قبل وبعد التحويل 

طن متري من  74.7ب، و141- طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 119.1سوف تتم إزالة  :يكون كالتالي
 ).6جدول (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي  84,853نتان، وسوف يتم تجنب انبعاث السيكلوب

ب المستخدمة في 141-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 10.00وعالوة على ذلك فإن إزالة الكمية البالغة 
 .أكسيد الكربون في الغالف الجويطن إضافية من ثاني  7,250شطف دوائر التبريد سوف تساعد في تجنب انبعاث 

  حساب األثر على المناخ المصاحب لقطاع الرغاوي. 6جدول 

  سنة/طن  إمكانية االحترار العالمي  المادة
مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

  )سنة/طن(
       قبل التحويل

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
(*)  725 119.1 86,348 

     بعد التحويل
 1,494 74.7 20  السيكلوبنتان
 (84,853)    صافي التأثير

  .ب المستخدمة عن طريق شركة منار141-من الھيدروكلوروفلوروكربون) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 11.00(طن متري  100.00تشمل (*) 
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من إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتض .27
إنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى خفض كمية 

ال  22- من الھيدروكلوروفلوروكربون) كغ(وكل كيلوغرام  .المستخدم لخدمة التبريد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
وجد تال  .ثاني أكسيد الكربون طن من مكافئ 1.8ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو 

ويمكن تحديد األثر من  .في الوقت الحالي توقعات أكثر دقة عن األثر على المناخ لألنشطة المنفذة في قطاع الخدمة
خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ 

ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا خطة إدارة إزال
  .التي أعيدت تھيئتھا 22- وعدد التقنيين الذين تم تدريبھم والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون

  التمويل المشترك
 

لية المحتملة لتوفير موارد إضافية لزيادة الفوائد حول الحوافز والفرص الما) ح(54/39استجابة للمقرر  .28
لالجتماع  XIX/6من المقرر ) ب(11البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقًا للفقرة 

التاسع عشر لألطراف، أبدت حكومة المغرب التزاًما قويًا بطلب الدعم من البرامج الحكومية األخرى والمؤسسات 
ات السوق لزيادة الفوائد البيئية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المجاالت التي يمكن أن توجد وأدو

سوف يتم طلب الموارد اإلضافية من جھات مثل المرفق العالمي للبيئة . تعاونيات مع االتفاقات الحكومية األخرى بھا
البرامج األوروبية وأدوات السوق مثل آلية التنمية /والمؤسسات والنھج االستراتيجي الدولي إلدارة المواد الكيماوية

 .النظيفة وأسواق الكربون الطوعية

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  335,000تطلب اليونيدو مبلغ  .29
 176,580ھذا المبلغ أكبر من المبلغ المنصوص عليه في خطة األعمال البالغ  .كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو

بما (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  5.77دوالر أمريكي، مع التسليم بأن إجمالي الكمية التي ستتم إزالتھا البالغة 
أكبر من الكمية ) جور المملوكة لمستثمر أجنبيأطنان من قدرات استنفاذ األوزون تُغطيھا شركة فا 2.10في ذلك 

 .أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 3.57المقترحة في خطة األعمال بـ 

  مشروع االتفاق
 

يحتوي المرفق األول بالوثيقة الحالية على مشروع اتفاق بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  .30
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

   ـاتالتوصي

 :، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تبت في25في ضوء تعليقات األمانة المذكورة أعاله، والسيما الفقرة  .31

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
في  10لتحقيق التخفيض بنسبة  2015إلى  2011الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب للفترة من 

دوالر أمريكي زائد تكاليف  335,000لمائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ ا
 دوالر أمريكي لليونيدو؛ 25,125دعم الوكالة البالغة 

اإلحاطة علًما بأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية غطت   )ب (
دوالر أمريكي  71,381ي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريك 951,740أيًضا مبلغ 

ب 141-أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 11.00لليونيدو إلزالة 
المستخدمة في تصنيع رغاوي البولي يوريثان العازلة الجاسئة للثالجات المحلية في شركة منار 

 ي والستين؛والموافق عليھا في االجتماع الثان
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 68.00البالغ  2009اإلحاطة علًما بأن حكومة المغرب وافقت على أن يكون مستوى استھالك عام   )ج (
من بروتوكول مونتريال، والذي كان  7طن من قدرات استنفاد األوزون والمبلغ عنه بموجب المادة 

ن على مشروع إزالة بمثابة أحدث البيانات المتاحة عندما تمت الموافقة في االجتماع الثاني والستي
ب المستخدم عن طريق شركة منار، ھو نقطة البداية إلجمالي 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 .التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من المواد  11.00اإلحاطة علًما بالتخفيض البالغ   )د (
وفلوروكربونية من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلور

 5.77الھيدروكلوروفلوروكربونية للمشروع الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين، وخصم 
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون إضافية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ المرحلة 

 طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛األولى من خ

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك   )ھ(
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية؛ و

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى من ا  )و(
دوالر أمريكي، زائد  80,000الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

 .دوالر أمريكي لليونيدو 6,000لغة تكاليف دعم الوكالة البا
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة المملكة المغربيةحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ") البلد(" المملكة المغربية حكومةھذا االتفاق التفاھم بين  مثّلي 1-
 53.70إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2015كانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
 .مونتريال

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1إليھا في التذييل  المشار
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 

  .كل من المواد من 3-2-4و 3- 1-4 ينألفقيا ينفي الصف لكل مادة المحدد
 

-3  ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ").جدول زمني للموافقة على التمويل("ألف  -3يل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذي
 

. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-
 المذكورةمن تحقيق حدود االستھالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالمنفّذة الثنائية أو الوكالة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- بلد في حالة عدم وفاء ال ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيّة ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األحقق بشكل مستقل من يتم التأن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  ئةعلى ھي سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
دروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھي

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
من  اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزءتوافق و 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق اله أ )د( 5ف ة أع دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط و كتنق

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  األنشطةتمويل إلى البرامج أو تقديم   )4(
د ت نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي ه عن أو إزال وع  30كاليف ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ا   )ب( يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي يإع ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت التنفي

  ؛حقالالالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   )ج(
ة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر و. كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا دم لتغيي يجب أن يُحدد في الطلب المق
ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ التكنولوجيا التك

تنفاد األوزون  درات اس ي ق رالت ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ورات . س ى أن الوف د عل ق البل ويواف
ة  افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف ل المحتمل توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي بتغيي

  الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛
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دى   )د( دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب اءسوف تع رة  االنتھ ريحة األخي ن الش م
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـالقطسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في  8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني واردالت الثنائية والمنف ار الكامل الشروط ال ين االعتب المقررين بع ة ب
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يُضطلع بھا
ويُوافق البلد على عمليات . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار  التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج
 .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكااببرنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتوافق  ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 
من التذييـل  2-2األفقي بالرسوم المبيّنـة في الصف اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
يضات في تخف(" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثال
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون

وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح . لصلةعلى حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات ا
  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
 

لتيسير تنفيذ ھذا  من الوكالة المنفذة الرئيسيةو ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. االتفاق

 .لھذا االتفاق
 

في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
وفي حالة . ألف-2االستھالك في التذييل مستوى التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي نھاية السنة 

، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
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الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. قيةلية لتنفيذ األنشطة المتبماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام
 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية

 
المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . ھذا االتفاق
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 38.79 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 20.88 األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 59.67    المجموع
 

  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

  Total 2015 2014 2013 2012 2011 2010  المفردات الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1

أطنان قدرات (المرفق جيم، المجموعة األولى 
 )استھالك األوزون

 ال يوجد 53.70 59.67 59.67   ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  1-2
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) أطنان قدرات استھالك األوزون(

 ال يوجد 53.70 57.67 59.67   ال يوجد

 ة المنفذة الرئيسيةالتمويل المتفق عليه للوكال 2-1
951 740 )دوالر أمريكي( )اسم الوكالة(  000 80  000 220   000 35   740 286 1  

دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
71 381 %7.5 )أمريكي  000 6  500 16   625 2   506 96  

951 740 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1  000 80  000 220   000 35   740 286 1  
71 381 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2  000 6  500 16   625 2   506 96  
دوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3

 )أمريكي
121 023 1  

 *  000 86  500 236   625 37   246 383 1  
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من    4-1-1

  )األوزون
2.57 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة    4-1-2
  )األوزون

0.00 

 36.22  )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من    4-1-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من    4-2-1

  )األوزون
3.20 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة    4-2-2
  )األوزون

11.00 

 6.68  )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من    4-2-3
 .تمت الموافقة عليه في االجتماع الثاني والستين لشركة المنار *

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
- 2في السنة المحددة في التذييل  خيراألاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف
 

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  السنة التقويمية،، ترد فيه البيانات حسب تقرير مسرود  )أ(
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون . وكيفية ارتباط بعضھا ببعض ي أزيل  الت
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دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم
ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي

اخ لة بالمن ديات  .الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ
ى الظروف أي مرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على ال رات تطرأ عل تغيي

لة ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر . ف تمل التقري ي أن يش اوينبغ ى  أيض عل
ذ السنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق

ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي
ررات حدوثھا 7عليه في الفقرة  وسيغطي . من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب

ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، و) أ(5التقرير المسرود جمي يمكن من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5ألف، كم رر . من االتف م تق ا ل وم

نة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللج
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اتي سيُضطلع بھوصف خطي للنشاطات ال  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من . ؛ وس ي أن يتض وينبغ
ا اا الوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل
ة. ھاا لريفسقدم تن يالشاملة وأ بوصفه  ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق

  ؛أعاله) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ة (والخط رة الفرعي ر الفق اله) ج(1انظ نوية وأي ، )أع ذ الس ة التنفي وخط

  فس الفترات الزمنية والنشاطات؛وستغطي نتغييرات في الخطة الشاملة، 

  .أعاله) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

إزالة وستقوم الوحدة الوطنية لألوزون بتعيين معھد وطني لرصد جميع األنشطة المتعلقة بخطة إدارة   1
وسيقدم ھذا المعھد إلى الوكالة المنفذة الرئيسية تقارير مرحلة سنوية عن حالة تنفيذ . الموادالھيدروكلوروفلوروكربونية

  .الخطة  وذلك من خالل الوحدة الوطنية لألوزون

وستضطلع بالتحقق من بلوغ أھداف األداء، على النحو المحدد في الخطة، شركة محلية مستقلة أو ھيئة   2
 .ستشاريين محلية مستقلة تتعاقد معھا الوكالة المنفذة الرئيسية لدى تلقي طلب محدد بذلك من اللجنة التنفيذيةا
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 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـالمبي على النحو ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة   )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ مة الضمان وج ة ومتس ة فعال ذ بطريق الغ تنفي فافية واإلب بالش
  الدقيق عن البيانات؛

رة   )ط( ا للفق دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي ، تف
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند   )ي(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ك(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 .ألف

 
  المتثالدم اضات في التمويل بسبب عتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 200 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
 

 -----  
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