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  المغرب:  مشروع  مقترح
  

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

  

  الةاإلز

  

لى، المرحلة األوإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة   اليونيدو              
 )الثالثةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  المغرب

االجتماع الذي تمت خالله الموافقة   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  عليه

  تدبير الرقابة

رة إزالة المواد خطة إدا
  )األولىالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  2017% بحلول عام 20  والستون الخامس  اليونيدو 

 
(المرفق جيم، المجموعة   7) أحدث بيانات المادة نثانيا(

  األولى)
  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 32.64  2017 السنة:

 

  2017  السنة: لقطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج اثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
ب 141 الهيدروكلوروفلوروكربون

تضمن في البوليوالت سابقة الم
دةالخلط ت ال

 12.90       12.90 

 32.64    32.64      22 الهيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 68.00  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 51.4  :2010- 2009األساس لفترة  خط

  لمؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستهالك ا

 53.80  المتبقي: 14.20  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2019 2018 ) خطة األعمالخامسا(

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

 0.60 0.60 

 37,625 37,625  التمويل (دوالر أمريكي)
  

  المجموع  2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 بيانات المشروع )سادسا(

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال

غير 
  متوفر

  غير متوفر 43.33 43.33 46.22 46.22 46.22 51.35 51.35 غير متوفر غير متوفر

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

غير 
 متوفر

  غير متوفر 41.09 41.08 41.08 41.08 46.22 49.35 51.35غير متوفرغير متوفر

التمويل 
المتفق 
عليه 

(دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   اليونيدو
 المشروع

951,740 80,000 220,000 0 0 0   35,000  1,286,740 

تكاليف 
 الدعم

71,381 6,000 16,500 0 0 0   2,625  96,506 

ال الموافق األمو
عليها من قبل اللجنة 

التنفيذية (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

951,740 80,000 220,000 0 0 0 0 0 0  1,251,740 

تكاليف 
 الدعم

71,381 6,000 16,500 0 0 0 0 0 0  93,881 

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليها خالل هذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
 وعالمشر

0 0 0 0 0 0 0 0 35,000**  35,000 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 0 0 0 0 2,625**  2,625 

  .خالل االجتماع الثالث والثمانين ستتم الموافقة عليهوفقاً لالتفاق المحدث الذي * 

 .2017كان ينبغي تقديم الشريحة الثالثة والنهائية في عام ** 

  ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ة الشريحة  ، طلباً لتمويلرئيسية كوكالة منفذة اليونيدو ت، قدّمالمغرببالنيابة عن حكومة   -1 رةالثالث ن واألخي  م
ة،  المرحلة األولى من واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم درهخطة إدارة إزال غ ق ي، 35,000 بمبل د  دوالر أمريك زائ

ريحة . 1دوالر أمريكي ,6252تكاليف الدعم للوكالة البالغة  ذ الش ن تنفي ي ع ر مرحل دّم تقري ب المق ة يتضمن الطل الثالث
ى  2016وتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألعوام من  ذ الشريحة و 2018إل خطة تنفي

  . 2020 إلى 2019للفترة من 

  لثمانينإلى االجتماع الثاني وا واألخيرةتقديم الشريحة الثالثة 

م   -2 ل ت ب تموي ديم طل واد اتق ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل رة م ة واألخي ريحة الثالث لش
رح ، اقتُخالل عملية مراجعة المشروع .الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب ألول مرة إلى االجتماع الثاني والثمانين

رب بين جملة أمور، من من أجل سحب الطلب وإعادة تقديمه إلى اجتماع مقبل ة المغ ين حكوم اق ب ، إدراج تنقيح لالتف
دراتطن  59.67من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتغيير خط األساس الستهالك  إلظهارواللجنة التنفيذية  ن ق  م

ة) إلى وقت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيفي استنفاد األوزون (
تنفاد األوزون ( من قدراتطن  1.1 إلزالةنشاط  تكراراستنفاد األوزون ؛  من قدراتطن  51.35 ري 10اس ) طن مت

ن  دروكلوروفلوروكربونم تخدم141 الهي دات ب المس ي مع طف ف ى أن ا ش النظر إل د ب ر التبري تهالك دوائ س
ة  صرفانخفاض مستوى و ؛ كان صفر 2014المبلغ عنه منذ عام  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون  الشريحة الثاني

  .2في المائة) 23في المائة فقط) وجميع األموال التي تمت الموافقة عليها ( 11.5(

عالج طلب تمويل الشريحة المنقح المقدم من قبل اليونيدو بالنيابة عن حكومة المغرب إلى االجتماع الثالث   - 3
  ماع الثاني والثمانين.والثمانين، جميع القضايا التي أُثيرت في االجت

  تغيير خط األساس

إدارة لى من خطة وألالمرحلة ا على أ،لمبدامن حيث ، لستينوالخامس اجتماعها افي ، لتنفيذيةاللجنة ا وافقت  - 4
اد لموك استهالالتخفيض  2017لى إ 2011من ة للفترب للمغر الهيدروكلوروفلوروكربونيةاد لموالة إزا

د تكاليف زائ دوالر أمريكي، 335,000 بمبلغ قدرهس، ألساالمائة من خط افي  20سبة بن الهيدروكلوروفلوروكربونية
لجنة أن مشروع المرحلة األولى، تالحظ ال الموافقة علىعند  دوالر أمريكي لليونيدو. 25,125الدعم للوكالة البالغة 

ي ستخدم في تصنيع رغاوب الم141 الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن  11.00 إزالة
تكاليف دعم  زائد، دوالر أمريكي 951,740المنزلية في شركة منار بمبلغ قدره  للبّرادات الصلبة ناعزل البوليوريث
 وتم إدراجهالستين وبالفعل في االجتماع الثاني  تمت الموافقة عليهقد دوالر أمريكي لليونيدو،  71,381الوكالة البالغة 

  .)65/42من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر في المرحلة األولى 

تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وافقت حكومة المغرب على أن تحدد كنقطة عند   - 5
 68.0الك ستهاستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، االخاصة بها في  ات المجمعة المستدامةللتخفيض بداية
من طن  45.9من بروتوكول مونتريال (أي  7المادة  بمقتضى 2009استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  من قدراتطن 

استنفاد األوزون من  من قدراتطن  22.1و  22استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون  قدرات
 زالةإمشروع  تمت الموافقة علىالمتاحة عندما  ب)، والتي كانت أحدث البيانات141 الهيدروكلوروفلوروكربون

  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشركة منار

درات قن مطن  59.67ن م خط األساس لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل يدتعم تنتيجةً لذلك،   - 6
ن موزون ألد استنفادرات اق نمطن  8.32م خصد بعوزون، ألد استنفادرات اقن مطن  51.35لی وزون إألد استنفاا
خط األساس  1الجدول المستوردة. ويظهر  طلخلا سابقة تالوليولبافي  المتضمنب 141 ونبرکوروفلوروکلدرولهيا

                                                      
  من وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي في المغرب إلى اليونيدو. 2019آذار/مارس  14وفقاً للخطاب تاريخ  1
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31من الوثيقة  5الفقرة  2
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 المتضمن ب141دروكلوروفلوروكربون للهي المقدّرواالستهالك  لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمنقح 
  .وردةالمست سابقة الخلط في البوليوالت

  في المغرب الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد خط األساس المنقّح الستهالك ا: 1الجدول 
  خط األساس  2010  2009  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

        طن متري
 114.09 100.8 127.38  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
 705.45 576.52 834.1  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 819.54 677.32 961.48  ن متري)المجموع (ط
 ب المتضمن في البوليوالت141الهيدروكلوروفلوروكربون 

  *سابقة الخلط المستوردة 
73.52 78.00 

 

     طن من قدرات استنفاد األوزون
 12.55 11.09 14.01  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
 38.80 31.71 45.88  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 51.35 42.80 59.89  ري)المجموع (طن مت
ب المتضمن في البوليوالت 141الهيدروكلوروفلوروكربون 

  *المستوردة سابقة الخلط
8.10 8.58 

 

  * بيانات البرنامج القطري

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

مواد من ال األوزون دطن من قدرات استنفا 23.40عن استهالك  المغربأبلغت حكومة   - 7
، وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال للمواد 2018ية في عام الهيدروكلوروفلوروكربون

من  للفترة  نيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربواستهالك  2في المائة. ويبين الجدول  54الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 
2013-2018.  

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( المغرب الهيدروكلوروفلوروكربونية في: استهالك المواد 2الجدول 

خط   *2018 2017 2016 2015 2014يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد
 األساس

     طن متري
114.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

695.67306.89488.66593.46425.45705.45  22الهيدروكلوروفلوروكربون 

695.67306.89488.66593.46425.45819.54  موع (طن متري)المج

متضمن في ب ال141الهيدروكلوروفلوروكربون 
  **المستوردة سابقة الخلطالبوليوالت 

98.50 104.41110.67117.31  

        طن من قدرات استنفاد األوزون

 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 38.80 23.40 32.64 26.88 16.88 38.26  22 الهيدروكلوروفلوروكربون

 51.35 23.40 32.64 26.88 16.88 38.26  المجموع (طن متري)

ب المتضمن في 141الهيدروكلوروفلوروكربون 
  **المستوردة البوليوالت سابقة الخلط

10.84 11.49 12.17 12.90   

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. * البيانات من تقرير التحقق من استهالك
  ** بيانات البرنامج القطري.
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 لعملية التحويل، نتيجة اً ) صفرالسائبب (141 الهيدروكلوروفلوروكربون، كان استهالك 2014عام منذ   - 8
فع فقد ارت ،ومع ذلك .حكومة المغرب أصدرتهستيراد على اال بحظر ةلشركة منار إلى السيكلوبنتان المدعوم ةالناجح

 منطن  8.58في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة من المتضمن ب 141 الهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد 
حكومة . وتنظر ال2017استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  12.90إلى  2010استنفاد األوزون في عام  قدرات

  .ةبونيالمواد الهيدروكلوروفلوروكر إزالة في معالجة هذا االستخدام في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة

 لخدمة، وفي الغالب الهواءفي قطاع التبريد وتكييف  الهيدروكلوروفلوروكربون إجمالي استهالكيتم استخدام   - 9
د خيص والحصص، واألنشطة في قطاع خدمات التبرياالتر نظمانخفض االستهالك الكلي بسبب تطبيق . ومعداتال

المواد غير القائمة على  التبريد وتكييف الهواء ألولى واستيراد معداتالمدرجة في المرحلة ا
إلى  22 الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك في التقلبات السنوية  . وترجعالبلد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى

  .، والوضع االقتصادي المحليمن السنوات السابقة المخازين، وتوافر استخدام متطلبات السوق

  عن تنفيذ البرنامج القطريتقرير 

تهعن البيانات القطاعية ال المغربأبلغت حكومة   -10 ر الس ب التقري ة بموج واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ك الم
ا بمقتض وقد كانت هذه البيانات متسقة، 2017عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  غ عنه ات المبل ع البيان ادةم ن  7 ى الم م

  .الخاصة بها 2018 البرنامج القطري لعام بيانات قدّم البالد بعدولم تُ بروتوكول مونتريال. 

  تقرير التحقق

ص   -11 راخيص وحص ام ت ذ نظ ة تنفّ ق أن الحكوم ر التحق د تقري ال أّك تنفدة فعّ واد المس ادرات الم واردات وص ل
تنفا 26.88لغ بوأن إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  لألوزون درات اس ن ق ام  زوند األوطن م لع

ام  32.64و  2016 ام 2017طن من قدرات استنفاد األوزون لع بة لع دّر2018؛ وبالنس تهالك المق غ االس  23.40 ، بل
تنفاد األوزون درات اس دم . طن من ق م يق ر ل رتقري ام الت الً لنظ ان مكم ه ك يات، ولكن ق توص صخيص والاالتحق . حص

اً من خالل نظام واردات المواد المستن الرقابة علىتمت إدارة و ألوزون إلكتروني مى فدة ل ط  ،PortNetيُس ذي رب وال
والي  تورد  20,000ح رفمس لط ومص ة و اتوس لطات جمركي اذس م و .إنف الت ام  إدخ ي ع ام ف ت  2015النظ وكان

ةضمن تو .البيانات موثوقة يللنظام المنسق  الرموز الجمركي ع الت تخدمه الموّس ة  اتس ّرفالحكوم ى صحيح ال التع عل
  .واإلبالغ الرقابةت التبريد ألغراض غازا

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

صو تراخيصحكومة المغرب نظام  تنفّذ، 2006عام منذ   -12 ال حص تنفدة  فعّ واد المس ع الم تيراد جمي ي اس يغط
ة ووحدة األوزون يتم إصدا. ولألوزون ل وزارة التجارة الخارجي ن قب تيراد م راخيص االس ةر ت ع بالت الوطني اور م ش

والصناعة  خيص بعد التقييم الفني والتوصية الصادرة عن وزارة التجارةاوجاء إصدار التر .المستوردين والجمعيات
  .صمصلحة الجمارك في البالد نظام الحص . ونفّذتواالستثمار والتقنيات الرقمية

دروكلوروفلوروكربون 2015كانون الثاني/يناير  1منذ   -13 تيراد الهي ى اس راً عل رب حظ ، أصدرت حكومة المغ
  ب (السائب).14

  قطاع التصنيع

ة   -14 ى إزال ار إل ركة من ل ش ة تحوي ن  11.00أدّت عملي تنفاد األوزون م درات اس ن ق ن م ط
دروكلوروفلوروكربون  مانات ب141الهي دو ض دّمت اليوني ي تصب. وق تُخدمت ف ي اس دات الت الف المع م إت ه ت نيع أن

  رغاوي العزل الصلبة للبّرادات المنزلية.

  قطاع خدمة التبريد
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د و مةدخع اطئيسي في قل ربشک 22ون برکوروفلوروکلدرولهيدام استخاتم   -15 دريب و .واءلهف اتکييالتبري م ت ت
ا  20ما مجموعه  تخدام موظف ى اس ارك عل وظفي الجم ن م زة التم ىأجه ّرف عل ازات ع اذ  غ ز إنف د لتعزي ظام نالتبري

  .بالبلداإلزالة الخاصة خيص واالمتثال ألهداف االتر

ي   -16 أخرف ة، ت كك الحديدي وطني للس ب ال ـ تالمكت ة ال ن  3.2 إزال دراتط ن ق ن  م تنفاد األوزون م اس
ي  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون  ا  شطفالمستخدم ف ط له د المخط ر التبري اسدوائ ي األس ام  ف ب2013لع ب ، بس

ت الشركة ، كان2018االتصال في عام  إنشاءإعادة  تعندما تمو .الوطني للسكك الحديدية االتصال مع المكتب توقف
ل  ت بالفع د قام دروكلوروفلوروكربونق ة الهي ن ب 141 بإزال ى م روض عل ر المف بب الحظ ة بس ا الخاص موارده

ى المكتب الوطني للسكك الحدي فنييلتدريب الم توفير . وسيت2015يناير كانون الثاني/ 1 تاريخالواردات  ة دية عل خدم
  والمناولة اآلمنة لغازات التبريد.

ال 22 الهيدروكلوروفلوروكربونلحكومة، في جملة أمور، إلجراء جرد للمعدات القائمة على تخطط ا  -17 ، وإدخ
ايير  جيع لمع ل تش ن أج ة م تخدام الطاق اءة اس دروكلوروفلوروككف ة الهي ادة  22ربون إزال تخداموزي ات التك اس نولوجي

  .المنخفضة إحداث االحترار العالمي إمكانيةالبديلة ذات 

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

اء  -18 رب بإنش ة المغ م حكوم م تق دة  ل اريع لوح د المش ذ ورص واد تنفي ة الم ة إدارة إزال لخط
تثمار وا ناعة واالس ل وزارة الص ة. وتتحم اعدةالهيدروكلوروفلوروكربوني ة، بمس ات الرقمي ارة والتقني دو لتج ، اليوني

  .مسؤولية التنفيذ

  مستوى صرف األموال

رف  300,000، من أصل مبلغ الـ 2019كما في آذار/مارس    -19 دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن، تم ص
ي 124,265 دو ( دوالر أمريك ى و  59,358لليوني ريحة األول ي للش ريدوالر أ 65,267دوالر أمريك ي للش حة مريك

دول  الثانية) ي الج يّن ف و المب الغ 2على النح يد الب رف الرص يتم ص امي  175,375. وس ي ع ي ف  2019دوالر أمريك
  .2020و

دول  ن 2الج ى م ة األول ن المرحل الي ع ر الم ة: التقري واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال رب خط  للمغ
  (دوالر أمريكي)

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية ىالشريحة األول  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه

 124,625 300,000 59,358220,00065,267 80,000 اليونيدو
معّدل الصرف 

(%) 
74 30 42  

  :2020ل/ديسمبر كانون األو حتى 2019األنشطة التالية في الفترة من حزيران/يونيو سيتم تنفيذ   -20

تيراد اخيص، ورصد امن موظفي الجمارك على إنفاذ نظام الترموظفاً إضافياً  20وبناء قدرات تدريب       )أ( س
ة واد الهيدروكلوروفلوروكربوني الغاإل، والم داب عن ب ة، وت ى وحدة األوزون الوطني ات إل ةير البيان  لرقاب

ى ؛ واستخدام ربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكالواردات غير المشروعة من   ازاتغأجهزة التعّرف عل
ر ام الت اذ نظ ز إنف د لتعزي داف االتبري ال أله ة باخيص واالمتث ة الخاص داإلزال يم الت د وتقي يم لبل ريب وتقي
  ؛ دوالر أمريكي) 15,000االحتياجات التدريبية اإلضافية (

 
ً  80تدريب     )ب( ى فنيا ات تال، بالتعاون مع الجمعية المغربية للتبريد، عل ة الكنولوجي ةبديل رار  ذات إمكاني االحت

اخترافي قطاع التبريد وتكييف الهواء، مع التركيز على القضايا المتع المنخفضة أو الصفر العالمي ق لقة ب
ا ة لغازات التبريداآلمن والمناولةألسواق ل غازات التبريد ل الممارس تعال وأفض ة القابلة لالش ي الخدم ت ف

ي وير وإعادة االستخدام)؛ وإعادة التدو االسترداد( دات ذشراء أدوات ومعدات خدمة التبريد، بما ف ك وح ل
 ؛ دوالر أمريكي) 90,000االسترداد وإعادة التدوير، لتوزيعها على الفنيين المدربين (
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ى  26شراء      )ج( ّرف عل دخول الجمرجهاز تع ذ ال ارك ومناف وظفي الجم ى م ا عل د لتوزيعه ازات التبري ة غ كي
 ؛ دوالر أمريكي) 65,000وحدة) ( 16وحدات)، وأعضاء جمعية التبريد ( 10الرئيسية (

 
 ؛ و )أمريكي دوالر 15,000التوعية، بما في ذلك إنتاج ونشر وترجمة المواد (أنشطة     )د(
 
 دوالر أمريكي) 20,000رصد وإدارة المشاريع (    )ه(

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  اإلطار القانوني

ة  -21 رب أصدرت حكوم ام  المغ ة لع واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ن الم واردات م ص ال والمحددة  2019حص
واد الهيدروكلوروفلورومن  ، وهي أقل منمن قدرات استنفاد األوزونطن  27 عند ال للم اس لالمتث ة خط األس كربوني
  . مونتريالأهداف الرقابة في بروتوكول وأقل من  في المائة 47بـ 

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتأخيرات في تنفيذ 

ن  المشاكلاليونيدو أن أوضحت   -22 ى م ة األول ن المرحل ابقة م التي أخرت تنفيذ األنشطة المرتبطة بالشرائح الس
  .حو مرض، ال سيما في قطاع خدمة التبريد، قد عولجت على نالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 

شريحة الثالثة، تم الللمناقشات مع اليونيدو منذ االجتماع الثاني والثمانين عندما تم تقديم طلب تمويل يجةً نت  - 23
 تستخدمكانت وستضم فنيين من شركة السكك الحديدية التي  ةتعديل األنشطة المقترحة في قطاع الخدم

 للتعرف علىعات وأدوات إضافية سيتم توفير مجموو لشطف دوائر التبريد. ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
نية من خطة إدارة سيتم تقديم المرحلة الثاو .عدات أساسية لموظفي الجمارك وفنيي التبريدمالمواد المستنفدة لألوزون و

بعين) ثالث والسإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مع تمويل اإلعداد الذي تمت الموافقة عليه في االجتماع ال
 ونكلوروفلوروكربالهيدرواالستهالك المتبقي من  إزالةوستتناول  الخامس والثمانينأو  الرابع والثمانينماع إلى االجت

  .ةالمستورد الخلطفي البوليوالت سابقة  المتضمنب  141 والهيدروكلوروفلوروكربون 22

  تنقيح االتفاق

ً مستوى التمويل الذي ال يزال بعد أن الحظت حكومة المغرب   - 24 من الشريحتين األوليين، وأن تاريخ  متاحا
تمديد  ، طلبت2017األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان في عام  إنجاز المرحلة

االستهالك  (على أساس المجمعة ات. عالوة على ذلك، يجب تعديل نقطة البداية للتخفيض2020اتفاقها حتى نهاية عام 
ب 141 لهيدروكلوروفلوروكربونا )، من أجل فصل2009من بروتوكول مونتريال لعام  7لمادة ا بمقتضىالمبلغ عنه 
 على بناءً و. سائبعلى أنه المبلغ عنه  ب141 الهيدروكلوروفلوروكربون عنفي البوليوالت المستوردة المتضمن 

ي هو موضح ف ة التنفيذية، كمابين الحكومة واللجنالمبرم  ، تم تحديث الفقرات والتذييالت ذات الصلة باالتفاقذلك
  .والثمانين لالجتماع الثالثاالتفاق المنقح الكامل بالتقرير النهائي  إرفاقسيتم واألول بهذه الوثيقة.  المرفق

 الخالصة

رب   -25 ة المغ ذ حكوم رتنفّ ال لت ام فع ص  خيص انظ وارداتوحص الي  إن .ال تهالك الح واد االس للم
ة ي الب الهيدروكلوروفلوروكربوني د ف ن ل ل م الأق اس لالمتث ط األس ـ  خ ة ب واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ي  54للم ف

ل شركةو. المائة ار أدى تحوي نيع  من ّراداتلتص ى  الب ة إل ةالمنزلي دراتطن  11.00 إزال ن ق ن  م تنفاد األوزون م اس
تيراد موب ؛  141 الهيدروكلوروفلوروكربون ى اس راً عل ة حظ درت الحكوم دروكلوروفلوروك أص ب 141ربون الهي

أخير 2014ب منذ عام 141 اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون، مما أدى إلى السائب االت الت . وتمت معالجة ح
رة وسيكّمل في تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد ؛  ة واألخي التمويل المتاح من الشرائح السابقة ومن الشريحة الثالث

ة األو ي المرحل ة ف طة المقترح ة. األنش واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة ول تعالج المرحل س
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من141الهيدروكلوروفلوروكربون الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك   ب المتض
  .في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

  التوصية

  :تنظر فيأن  فيعلماً  اللجنة التنفيذية قد ترغب  -26

ريحة أن تأخذ علماً بالتقرير   )أ( ذ الش نالمرحلي عن تنفي ى م ة األول ن المرحل ة م ة خطة إد الثاني ارة إزال
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المغرب ؛ المواد

ة  توافق علىأن     )ب( ن خط ى م ة األول وادتمديد مدة المرحل ة الم ة  إدارة إزال الهيدروكلوروفلوروكربوني
 ؛ 2020إلى  2017من 

ة التنفي )ج( رب واللجن ة المغ ين حكوم وارأن تأخذ علماً أّن أمانة الصندوق قامت بتحديث االتفاق ب ة، ال د ذي
لف إلظهار خط أ-2ألف و-1من التذييلين  1في المرفق األول بهذه االتفاقية، وعلى وجه التحديد الفقرة 

درات 5.35عند  األساس المنقّح لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد ن ق تنفاد  طن م اس
دة  رة جدي افة فق ت إض ه تم ى، وأن ة األول دة المرحل د م ى أن االت 16األوزون وتمدي ارة إل اق لإلش ف

 الخامس والستين ؛االجتماع  خالل الذي تم التوصل إليه ذلكيحّل محّل المحدث 

اس  )د( ى أس ة عل ذ برأن تطلب من حكومة المغرب واليونيدو تقديم التقارير المرحلي ن تنفي نوي ع امج س ن
ى  ق حت ارير التحق روع، وتق ال المش ى إكم ىالموافالعمل المرتبط بالشريحة الثالثة واألخيرة حت ة عل  ق

ر  ة وتقري واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ازالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم ى المش إنج روع إل
 ؛ 2022االجتماع األول للجنة التنفيذية في عام 

ىتوافأن  )ه( واد  ق عل ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل ة م ريحة الثالث الش
رب،  ة للمغ رة الهيدروكلوروفلوروكربوني ريحة للفت ذ الش ة تنفي غ ا 2020-2019وخط ا بمبل ة له لمقابل

  دوالر أمريكي لليونيدو. 2,625دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  35,000
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 األول المرفق
 

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المغرببين حكومة المحّدث تّفاق يجب إدماجه في اال نصّ 
  تمديد مدة المرحلة األولىبشأن 

  (التغييرات ذات الصلة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)

التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض البلد") واللجنة (" المملكة المغربية يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة - 1
 41.08ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
 ريال.مونت

واللجنة التنفيذية في االجتماع  المغربان هذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16
  للجنة التنفيذية. الخامس والستين 

  ألف : المواد-1التذييل 

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستهالك (طن من قدرات  المجموعة المرفق  المادة
  ) استنفاد األوزون

 I 45.88ج  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 I 14.01ج  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 59.89  المجموع
دروكلوروفلوروكربون  والت141الهي ي البولي من ف ب المتض

  سابقة الخلط المستوردة
 

8.10 

  

  األهداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1
جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استهالك 

األوزون)

 غير متوفر 43.33 43.33 46.22 46.22 46.22 51.3551.35غير متوفرغير متوفرغير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد  2.1
جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات  المرفق

استهالك األوزون) 

 غير متوفر 41.09 41.08 41.08 41.08 46.22 51.3549.35غير متوفرغير متوفرغير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيدو(

951,74080,000220,00000 0 0 0 35,000  1,286,740 

 96,506  2,625 0 0 0 71,3816,00016,50000ي)تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريك 2.2
 1,286,740  35,000 0 0 0 951,74080,000220,00000إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 96,506  2,625 0 0 0 71,3816,00016,50000مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 1,383,246  37,625 0 0 0 86,000236,50000*1,023,121إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي) 3.3

 2.57أطنان قدرات استهالك األوزون)ق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (متفال 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0.00أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 43.31طنان قدرات استهالك األوزون)أ(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
 3.01أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ب ال141-روكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من الهيد 1.2.4
 *11.00أطنان قدرات استهالك األوزون)موافق عليها ( التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة  ب141 –إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
 0.00ك األوزون)أطنان قدرات استهال(  ب141 –من الهيدروكلوروفلوروكربون االستهالك المؤهل المتبقي  3.2.4
 0.00أطنان قدرات استهالك األوزون)قها بموجب هذا االتفاق (متفق على تحقيال ب المتضمن في البوليوالت المستوردة141-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0.00ستهالك األوزون)أطنان قدرات االتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها ( ب المتضمن في البوليوالت المستوردة141-كربونالهيدروكلوروفلوروإزالة  2.3.4
 8.10وزون)أطنان قدرات استهالك األ( ب المتضمن في البوليوالت المستوردة141-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  3.3.4

  
  .طيه في هذه االتفاقية ومرفقمنار االجتماع الثاني والستين لشركة عليه في * تمت الموافقة 

  


