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  راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو خامسالاالجتمــــــاع 

   2020 أيار/مايو  29إلى  25من    ،مونتريال
 * 2020يوليه/تموز   22- 19مؤجل إلى 

 

  
 الجبل األسودمشروع:   مقترح

  
  

 :ينالتالي ينالمشروع يبشأن مقترح تهااتعليقات األمانة وتوصيتتألف هذه الوثيقة من  

  اإلزالة

   المرحلة ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله)  
  ة)خامسال حةيالشر ،األولى

 اليونيدو   

   المرحلة ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد اله)  
  ) األولى حةيالشر ،الثانية

 اليونيدو  

  

  

  

 

 )19-كورونا (كوفيدفيروس * بسبب 
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  متعددة السنوات مشاريع –ورقة تقييم المشروع 

  الجبل األسود

  
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت فيه الموافقة  الوكالة  ) عنوان المشروعأوالً (

خطة إزالة المواد  
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  

) األولى  

 2020 بحلول عام   %35  الثالث والستون (رئيسية)    اليونيدو

 
) ً من قدرات استنفاد  ن(ط    0.05 2019  السنة: (المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا

 األوزون)

 
 ً   2019  السنـــة: األوزون) دنامج القطري (طن من قدرات استنفاالبيانات القطاعية للبر) أحدث (ثالثا

استخدامات   عوامل التصنيع المذيبات  يدالتبر مكافحة الحريق  الرغاوي أيروصوالت كيميائيالمركب ال
 معملية

 القطاعي إجمالي االستهالك

  الخدمة التصنيع  
 -بونالهيدروكلوروفلوروكر

22 
    0.05    0.05 

 
 األوزون) دت االستهالك (طن من قدرات استنفا(رابعاً) بيانا

 0.80 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  0.80 2009 - 2010  : فترةلخط األساس ل
 األوزون) دؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفااالستهالك الم

 0.52 المتبقي:  0.28 عليه بالفعل: موافق 

 
 موعالمج 2020 (خامساً) خطة األعمال 

 دة لألوزون (طن من قدرات استنفادإزالة المواد المستنف اليونيــــدو
 األوزون)

0.01 0.01 

 22,575 22,575 التمويل (دوالر أمريكي) 

 
) ً  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2011 ) بيانات المشروعسادسا

 غير متاح 0.52 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.8 غير متاح حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال
 د(طن من قدرات استنفاالحد األقصى لالستهالك المسموح به 

 األوزون)
 غير متاح 0.52 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.8 غير متاح

التمويل المتفق  
(دوالر  عليه

 أمريكي) 

 404,500 21,000 30,000 0 0 0 98,500 100,000 155,000 تكاليف المشروع  اليونيـدو
 30,338 1,575 2,250 0 0 0 7,388 7,500 11,625 تكاليف الدعم

األموال التى وافقت عليها اللجنة  
 (دوالر أمريكي) التنفيذية 

 383,500 0 30,000 0 0 0 98,500 100,000 155,000 تكاليف المشروع 
 28,763 0 2,250 0 0 0 7,388 7,500 11,625 تكاليف الدعم

مجموع األموال المطلوب الموافقة  
(دوالر  عليها في هذا االجتماع 

 أمريكي) 

 21,000 21,000        تكاليف المشروع 
 1,575 1,575        تكاليف الدعم

 
 الشموليـــة الموافقـــة :األمانــــــــــــة توصيــــــــــة
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 المشروع وصف
 
  

ً لتمويل الشريحة    - 1 بالنيابة عن حكومة الجبل األسود، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة المعينة، طلبا
 21,000الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 

ً   دوالراً   1,575تبلغ  دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة التي   ً   تقريراً   ل الطلب المقدَّم مويش.  1أمريكيا  مرحليا
إلى   2016عن تنفيذ الشريحة الرابعة، وتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

 .2021-2020، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019
 

 كربونيةتقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلورو
 
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد   0.05استهالك قدره  بوجودت حكومة الجبل األسود فادأ   - 2

فيما لالمتثال المحدد  في المائة عن خط األساس    94، وهو ما يقل بنسبة 2019الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
  .2019-2015 للفترة  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 1لمواد . ويبين الجدول يتعلق بتلك ا

  ) 2019-2015 للفترة  7في الجبل األسود (بيانات المادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك   - 1الجدول 

 خط األساس  2019 2018 2017 2016 2015 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 13.9 0.94 3.09 3.54 11.29 12.16 أطنان مترية 

 0.8 0.05 0.17 0.19 0.62 0.67 أطنان من قدرات استنفاد األوزون 

  
في عام وفي قطاع خدمة التبريد. وذلك    22-الهيدروكلوروفلوروكربون سوى الجبل األسودفي ستهلك يُ  الو  - 3

استيراده تحسباً لتجميد     22  -طن من قدرات  استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون   0.94، تم استيراد  2012
تنفيذ األنشطة ع باضطلِ المخزونات و  ت فيهماستخدِ   في الوقت الذي؛ ومنذ ذلك الحين، انخفض االستهالك  2013  عام   في

اد ردالتبريد واست  ن في مجالفنييالالمدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تدريب  
معدات التبريد وتكييف الهواء التي ال ل ستيعاب السوقا ة اديز تباإلضافة إلى ذلك، أدو. هاغازات التبريد وإعادة تدوير

. 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لتناقص فيا من زيدمروكلوروفلوروكربونية إلى تعتمد على المواد الهيد
ثالثة كل الحصص لواحد فقط من بين منح الموافقة على  اقتصار إلى  2019يرجع انخفاض االستهالك في عام و

صص غير ، وألن الح22-الستيراد الهيدروكلوروفلوروكربونص للحصول على حص تطلبابقدموا تمستوردين 
 المستخدمة غير قابلة للتحويل.

  
 تنفيذ البرنامج القطري ب المتعلق تقريرال
 
تقرير ال في إطارأبلغت حكومة الجبل األسود عن بيانات استهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    - 4

من بروتوكول  7بلغ عنها بموجب المادة مع البيانات المُ  ةقتسم ي، وه 2019تنفيذ البرنامج القطري لعام المتعلق ب
 مونتريال.

  
  

 تقرير التحقق
 

 
  الموجهة من وكالة حماية الطبيعة والبيئة في الجبل األسود إلى اليونيدو. 2020مارس/آذار  3وفقاً للرسالة المؤرخة    1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/39 
 
 

4 

ً نظام طبقأكد تقرير التحقق أن الحكومة ت   - 5 المواد من صادرات اللواردات ولحصص الخيص واترلمنح ال ا
 من البروتوكول للفترة     7المواد بموجب المادة    من هذه   بلغ عنهستهالك المُ االأن إجمالي  والهيدروكلوروفلوروكربونية؛  

ً  2019إلى    2016من  ؛ وكان أقل بكثير من أهداف بروتوكول  أعاله) 1 (كما هو موضح في الجدول كان صحيحا
مونتريال وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار التحقق إلى أن المواد المستنفدة لألوزون 

 متوائمة مع نظام التعريفة الجمركية لالتحاد األوروبي والرموز الجمركية المنسقة.خالئطها و
 
د يبرتالغازات  لتركيز على التعامل مع  ا  لمن أجأوصى تقرير التحقق بتحديث المواد التدريبية لفنيي الخدمة  و  - 6

، إلى جانب توفير كفاءات المدربين الحاليينب االرتقاءوعمل للمدربين الجدد  حلقاتتنظيم و ؛السامةوالقابلة لالشتعال 
إعادة حاجة إلى  احتمال نشوء  يات بديلة لمراكز التدريب والفنيين. وأشار التقرير كذلك إلى  ولوجنتكب  لتعممعدات جديدة  

بعد عام  ةالكامل اإلزالةستدامة ال اضمانبدائل غير مستنفدة لألوزون  للتعامل مع التبريد وتكييف الهواءمعدات  تهيئة
 والتي ال تزال قيد التشغيل. 22-الهيدروكلوروفلوروكربونبسبب وجود عدد كبير من المعدات التي تعتمد على  2025

 
تتضمن التوصيات اإلضافية الواردة في تقرير التحقق ما يلي: حظر استيراد غازات التبريد في اسطوانات و  - 7

ى لعبيع غازات التبريد واالقتصار في ؛ االسترداد وإعادة التدويرمخطط  واالستمرار في تطبيق؛ وحيدة االستعمال
عدات التي تحتوي على أكثر مواصلة تسجيل المو؛ نيفنيالعتماد ال برنامجإنشاء و؛ دون غيرها ورش الخدمة المعتمدة

 معدات.للإلزامية  سجالتم من غازات التبريد؛ وإنشاء غك 3من 
 
في تنفيذها حسب االقتضاء    وسيجري  ،التوصياتهذه    هاأشارت اليونيدو إلى أن الحكومة قد أخذت في اعتبارو   - 8

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.أثناء تنفيذ الشريحة الخامسة والمرحلة الثانية من 
 
 تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةب المتعلقمرحلي التقرير ال
 

 قانونيالطار اإل
 
 منصادرات الواردات ولوالحصص لمنح التراخيص لمطبَّق يوجد لدى حكومة الجبل األسود نظام إلزامي    - 9

المواد المستنفدة  ريصدتالبيئة عمليات استيراد و/أو ور وكالة حماية الطبيعة يتدوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
منذ  المعدات استيراد ويقتصر. على حدة لكل شحنة التراخيصصدر وت، صياخالتر لمنح لألوزون من خالل نظام 

 .22-الهيدروكلوروفلوروكربون ال تعتمد على على المعدات التي 2012 كانون الثاني/يناير
 

إدارة النفايات، ب المتعلق قانونالالمواد المستنفدة لألوزون، وقانون حماية الهواء، والمتعلق بمرسوم الينظم و   - 10
شروط وإجراءات  تلك الصكوك  دتحدّ وإزالة المواد المستنفدة لألوزون؛    منها  جملة أمور تغير المناخب  المتعلق  قانونالو

في ذلك االحتفاظ بسجالت المبيعات وإبالغ وكالة   بماق،  اسواستيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون وطرحها في األ
والمنتجات أو المعدات التي تحتوي على هذه البيئة، وجمع المواد المستنفدة لألوزون والمواد البديلة، الطبيعة وحماية 

في مجال خدمة التبريد وتكييف  خدمةال فنييو ورشلها بشكل دائم؛ ووضع تراخيص تالمواد بعد انتهاء عمرها وإزال
إطالق ى لععقوبات فرض ) والمفلَوَرة غازات الالذين يتعاملون مع المواد المستنفدة لألوزون والمواد البديلة ( الهواء
 د المستنفدة لألوزون والمواد البديلة في الغالف الجوي.الموا

  
يتضمن هو ، و2020كانون الثاني  /يناير 1صدر قانون بشأن الحماية من اآلثار الضارة لتغير المناخ في و   - 11

 ً إطالق المواد المستنفدة لألوزون والمواد البديلة في على بما في ذلك عقوبات  ،تعلق بحماية طبقة األوزونتأحكاما
المواد المستنفدة   ،باإلضافة إلى ذلك  ،قوانين فرعية تنظم  وضعوزارة التنمية المستدامة والسياحة    عتزم توالغالف الجوي.  

بغرض تدريب  لاكز  امربأحد  ، أنشأت إدارة الجمارك وحدة  2018  تشرين األول/في أكتوبرو.  الغازات المفلَوَرةلألوزون/
 المسائل البيئية وبروتوكول مونتريال.أمور منها عدة على الجمارك  موظفيتدريب جميع 
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لها  تُمنح والها بالفعل، تإزال تخيص والحصص المواد المستنفدة لألوزون التي تماالترمنح يشمل نظام و   - 12
استيراد  عنمعلومات من إدارة الجمارك وكالة حماية الطبيعة والبيئة كل عام، تطلب وفي حصص؛  وأ تراخيص

حاالت لواردات غير مشروعة   وجدها. ولم تتإزال  تالتي تمَّ   الموادوتصدير جميع المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك  
 تواد المستنفدة لألوزون التي تمَّ استخدام المبلدولة وال علم لها بالفعل، تإزال تتمَّ التي من المواد المستنفدة لألوزون 

 أي مخزونات من هذه المواد.وجود بوال في أسواقها  ها بالفعلتإزال
 

 .2019نيسان /أبريل 25صدق الجبل األسود على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال فيوقد    - 13
 

 التعزيز المؤسسي 
 

التي تتبع بدورها وزارة التنمية المستدامة والسياحة.   ،والبيئة  حماية الطبيعةوحدة األوزون الوطنية وكالة    تبعت   - 14
المرحلة األولى من خطة إدارة إطار  ) في  التعزيز المؤسسيمشروع    وتحديداً تمويل وحدة األوزون الوطنية (  وقد أُدِرج

التعزيز التالية المنفذة في إطار الشريحة الرابعة تتعلق بمشروع  األنشطةوإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
 فقط: المؤسسي

 
رصد تنفيذ استراتيجية إزالة المواد والقوانين واللوائح؛    وإعدادلتصدير؛  وا  االستيراد  تراخيصإصدار    )أ(

وزون؛ إعداد تدابير تشريعية وإدارية لدعم إزالة المواد المستنفدة لألوالهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
 واالضطالعضمان االتصال بالوكاالت الحكومية المشاركة في إزالة المواد المستنفدة لألوزون؛ و
التلفزيون الوطني شاشات المدارس االبتدائية والثانوية، وعلى  بين طالبعامة التوعية للأنشطة ب

 لزيادة الوعي ببروتوكول مونتريال واستنفاد طبقة األوزون؛
 
من  7المستمر الستهالك المواد المستنفدة لألوزون، واإلبالغ عن البيانات بموجب المادة الرصد   )ب(

غازات التبريد ب المتعلقةبيانات البيانات البرنامج القطري، والمتعلق بتقرير ال في إطارالبروتوكول و
التي  وكربونيةة على المواد الهيدروفلورمعتمدة والمعاد تدويرها؛ وتحديث قائمة المعدات الدّ رالمست

ستناد إلى البيانات باالبدائل المواد المستنفدة لألوزون ل ئيةستقصالدراسة االا في إطار ُوضعت
 الخدمة؛ الفنيين في مجالاإلضافية الواردة من 

 
حضور اجتماعات الخبراء واالجتماعات اإلقليمية لبرنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج   (ج) 

 واجتماعات بروتوكول مونتريال؛  (اليونيب) المتحدة للبيئةاألمم 
 

تصدير واستيراد المواد المستنفدة  بشأنالمسبقة عن علم غير الرسمية المشاركة في آلية الموافقة    (د)
 لألوزون.

 
 المشروع  ورصدوحدة تنفيذ 

 
لمواد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا بمقتضىالمشروع  لتنفيذ ورصدوحدة  تُنشألم    - 15

خطة التنفيذ رصد بوحدة األوزون الوطنية واليونيدو اضطلعت لجبل األسود. والخاصة باالهيدروكلوروفلوروكربونية 
 التقارير المقابلة للشريحة الخامسة واألخيرة. اتوأعدَّ  المذكورة 

 
 مستوى صرف األموال
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دوالر  383,500، من أصل مبلغ قدره دوالر أمريكي 373,300  تم صرفكان قد  ،  2020  شباط/فبراير  في   - 16
دوالر   10,200صرف الرصيد البالغ    جري. وسي2في الجدول    على النحو المبيَّن  ،تمت الموافقة عليه حتى اآلن  أمريكي

   .2020أمريكي في عام 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل األسود (بالدوالر األمريكي) التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة     -  2الجدول   

 معدل الصرف (في المائة)  المنصرف  الموافَق عليه  الشريحة 
 100 155,000 155,000 األولى 
 100 100,000 100,000 الثانية
 100 98,500 98,500 الثالثة

 66 19,800 30,000 الرابعة
 97 373,300 383,500 المجموع 

 
 خطة تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 :2021 كانون األول/سيتم تنفيذ األنشطة التالية حتى ديسمبر  - 17

 
 ؛دوالر أمريكي) 13,500( التعزيز المؤسسيعنصر  في إطاردعم وحدة األوزون الوطنية   )أ(

 
إزالة المواد على لتشجيع ا لمن أجبالتشريعات واإلجراءات  العامة ةوعيالت  )ب(

 دوالر أمريكي)؛  4,500الهيدروكلوروفلوروكربونية (
 

دوالر   3,000(  بشأنه  وتقديم التقاريررصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    (ج) 
 أمريكي).
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 تعليقات األمانة وتوصيتها
 

 تعليقاتال
 
 مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير ال
 

 قانونيالطار اإل
 

تبلغ  2020أصدرت حكومة الجبل األسود بالفعل حصص استيراد للمواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام    - 18
الرقابة في المائة عن أهداف  67)، وهو ما يقل بنسبة ةمتري انطنأ 3.13طن من قدرات استنفاد األوزون ( 0.17

 بروتوكول مونتريال. بموجب
 

 أنظمةوزارة التنمية المستدامة والسياحة    سوف تصدرفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق،  و   - 19
معدات التبريد وتكييف الهواء. بسجالت ل  واالحتفاظ، وبيع غازات التبريد،  االستخدام لمرة واحدةجديدة بشأن اسطوانات  

 ه/حزيرانحيز التنفيذ في يوني لمرة الواحدة الستخدام اسيدخل الحظر على استيراد غازات التبريد في اسطوانات و
2020. 

 
 قطاع خدمة التبريد

 
معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد   إعادة تهيئةب  والخاصةالتحقق  ب  المتعلقةتوصية  الفيما يتعلق ب   - 20

. وبناًء على ذلك ، 73/34و   72/17البلد بالمقررين   تخطراليونيدو أن   إلىالهيدروكلوروفلوروكربونية، طلبت األمانة  
ً ي البلد أن أرادإذا  إنه السامة ، فغازات التبريد القابلة لالشتعال و/أو  إعادة التهيئة للتعامل مع عملياتفي  مضي قدما

اتباع المعايير والبروتوكوالت ذات الصلة. مع جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة به، و تحمل معقوم بذلك يس
على النظر في تنفيذ األنشطة المتعلقة بتدريب   5المادة  في إطار  البلدان العاملة    72/41شجع المقرر  يوعالوة على ذلك،  

اد وإعادة التدوير وإعادة االستخدام ردواالست  ،واالحتواء  ،التبريد  لغازات  المأمونناول  تالجيدة، والالفنيين، والممارسات  
بموجب خطة إدارة إزالة المواد  ادعمتلقى لن  إعادة التهيئة. وأكدت اليونيدو أن إعادة التهيئةبدالً من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 
 

  2تنفيذ السياسة الجنسانية
ت قبل الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمَّ  رغم أنأشارت اليونيدو إلى أنه    - 21

تعميم مراعاة المنظور الجنساني  يشكلالتزمت بضمان أن كانت قد الحكومة فإن اعتماد السياسة الجنسانية للصندوق، 
تعميم مراعاة ب  ها المتعلقالدعم من خالل استخدام دليل  اليونيدو أيضاً خطة. وستقدم  المن تنفيذ الشريحة النهائية من    جزءاً 

ستدرج في هذا الصدد  مؤشرات محددة  على  قبل  تي يُضطلع بها في المستل األنشطة الامتشاالمنظور الجنساني، وستكفل  
 في التقارير المرحلية المقبلة.

 
 الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة إزالة المواد 

 
، المعمول بها الضوابط الحالية تدعمهاإن استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل األسود    - 22

واستمرار تدريب   ،الموادتلك  على    المعتمدة على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات    ،2012منذ عام  

 
(د) إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تطبق السياسات المعمول بها بشأن تعميم المنظور المتعلق بالمساواة بين الجنسين طوال دورة   84/92طلب المقرر      2

  المشروع.
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ً موظفي الجمارك وا لى التدريب المستمر ع عالوة  ،إلنفاذ، بما في ذلك التدريب في وحدة مركز التدريب المنشأة حديثا
باإلضافة إلى و. لين في مجال التبريد وتكييف الهواءرابطة للعام وإقامةلفنيين، ا واعتمادوتحسين ممارسات الخدمة 

 د.يبرتالغازات االستهالك في قطاع الخدمة من خالل المخطط المعمول به إلعادة استخدام ذلك، سينخفض 
  

 ستنتاجاال
متثل لبروتوكول متنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والبلد  ثمة تقدم جاٍر إحرازه في   - 23

خيص والحصص في البلد قيد االترمنح أكد تقرير التحقق أن نظام ومع اللجنة التنفيذية. الُمبرم تفاقه المونتريال و
طن من قدرات  استنفاد األوزون  0.05البالغ  2019التشغيل، وأن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

الواردة في تقرير توصيات الاالعتبار  في المائة عن خط األساس للبلد. وقد أخذت الحكومة في  94 بالفعل بنسبة  يقلّ 
ً  في المائة   100حسب االقتضاء. ويبلغ مستوى صرف األموال   هاذيتنفيجري سوالتحقق   ما استدامة    البلد  ويكفل.  تقريبا

 نظمة ص، باإلضافة إلى القواعد واألخيص والحصاالتر نحمم المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظاسبقت إزالته من 
التبريد  رابطة للعاملين في مجال التي تشمل إنشاءستضمن األنشطة المنفذة حتى اآلن لقطاع الخدمات، واألخرى. 

سيتم االنتهاء من المرحلة األولى وية. وكربونفلوروالهيدروكلور إلزالة المواد، االستدامة طويلة األجل وتكييف الهواء
ً للمنصوص عليه في االتفاق ، من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  الخطة،ب المتعلقوفقا

 المرحلة الثانية إلى االجتماع الحالي.يجري تقديم و، 2021 كانون األول/ديسمبر
 
 ةــــــتوصيال
 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:   - 24
 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة حيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من أن ت  )أ(
 لجبل األسود؛ الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ا

 
لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة من االشريحة الثانية  في إطارطلب من اليونيدو أن تدرج، أن ت  )ب(

ً تحديثالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل األسود،  للتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات  ا
 في تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين. الواردة 

 
ة على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة يلوتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشم   - 25

-2020لجبل األسود، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة الخاصة باكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة المواد الهيدرو
ً المضي قدمفي حالة ما إذا قرر  ،أن الجبل األسود على أساسفي الجدول أدناه،  بيَّنمستوى التمويل المب، 2021 في  ا

التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات  غازاتالمتصلة باستخدام  ةالخدممن  إعادة التهيئة وما يرتبط بهاعمليات 
جميع المسؤوليات  متحّمالً يفعل ذلك  إنماهو فمة أصالً للمواد غير القابلة لالشتعال، التبريد وتكييف الهواء المصمَّ 

 لمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة:مع ا فقط بما يتفق و ،والمخاطر المرتبطة بذلك
  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (بالدوالر األمريكي)

تكلفــة الدعم (بالدوالر 
 األمريكي)

 الوكالة المنفّذة

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

 اليونيـــــدو 1,575 21,000
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 متعددة السنوات مشاريع –ورقة تقييم المشروع 

  الجبل األسود
 

  الوكالة   ) عنوان المشروع أوًال (

)الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   (رئيسية)   اليونيــــــدو   

 

 من قدرات استنفاد األوزون)ن  (ط 0.05 2019    السنة: (المرفق جيم المجموعة األولى)   7) أحدث بيانات المادة ثانياً (

 

 2019    السنـــة: األوزون) دالقطري (طن من قدرات استنفانامج ) أحدث البيانات القطاعية للبر(ثالثاً 
استخدامات    عوامل التصنيع  المذيبات  يدالتبر  مكافحة الحريق  الرغاوي   األيروصوالت   كيميائيالمركب ال

  معملية 
  إجمالي  

االستهالك  
  القطاعي 

  الخدمة  التصنيع  

 0.05    0.05     22-بونالهيدروكلوروفلوروكر

 

 األوزون) دت االستهالك (طن من قدرات استنفا(رابعاً) بيانا

 0.80 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  0.80 2009 - 2010   : فترةلخط األساس ل

 األوزون) دؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفااالستهالك الم

 0.52 المتبقي:  0.28 موافق عليه بالفعل: 

    

 المجموع 2022 2021 2020 األعمال (خامساً) خطة 

ة لألوزون (طن من دإزالة المواد المستنف اليونيدو
 األوزون) دقدرات استنفا

0.20 0 0.30 0.50 

 422,880 236,837 0 186,043 التمويل (دوالر أمريكي) 

 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 ) بيانات المشروع سادساً (

 غير متاح 0.26 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 االستهالك في بروتوكول مونتريالحدود 

  دالمسموح به (طن من قدرات استنفا الحد األقصى لالستهالك 
  األوزون)

 غير متاح 0 0.08 0.15 0.23 0.39 0.52

تكاليف المشروع  
المطلوبة من حيث  

المبدأ (دوالر  
 أمريكي) 

 635,500 64,000 0 0 275,000 0 296,500 تكاليف المشروع   اليونيدو

 44,485 4,480 0 0 19,250 0  20,755 تكاليف الدعم

جمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر  إ
 أمريكي) 

296,500 0 275,000 0 0 64,000 635,500 

 44,485 4,480 0 0 19,250 0 20,755 إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي) 

 679,985 68,480 0 0  294,250 0 317,255 إجمالي المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي) 

 

 ) 2020طلب التمويل للشريحة األولى( (سابعاً)
 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) المبالغ المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة 

 20,755 296,500 اليونيدو
  حسبما هو مبين أعاله  )2020شريحة األولى ( الموافقة على تمويل ال طلب التمويل:

 

 بشكل إفرادي فيه للنظر : األمانــــــــــــة توصيــــــــــة
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 وصف المشروع

 معلومات أساسية
  

لمرحلة الثانية تمويل االمنفذة المعينة، طلباً لبالنيابة عن حكومة الجبل األسود، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة    - 26
دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف  635,500من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 

خطة  سيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية منو. 3أصالً  ةقدمالم وذلك بالصيغةدوالراً أمريكياً،  44,485دعم الوكالة البالغة 
 .2025المواد بحلول عام تلك إزالة االستهالك المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  إدارة إزالة المواد

 
الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  حجم  بلغوي   - 27

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  296,500 ة،قدمبصيغتها الم، المطلوبة في هذا االجتماع
 لليونيدو. دوالراً  20,755

 
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة 

 
الخاصة لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ااألصلية تمت الموافقة    - 28

نسبة خفض  الهدف المتعلق بللوفاء ب  5ونُقحت في االجتماع الحادي والسبعين  4لجبل األسود في االجتماع الثالث والستينبا
دوالر أمريكي، باإلضافة إلى  404,500، بتكلفة إجمالية قدرها 2020في المائة عن خط األساس بحلول عام   35

طن من قدرات  استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة  0.52زالة تكاليف دعم الوكالة إل
دوالر أمريكي  240,000 تمويل قدره  مستوىب المؤسسي التعزيز يشملبما وفي قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء 

لتقدم المحرز في سرد لوثيقة  من هذه ال  23إلى     2رد في الفقرات من  ي. و2012يه/تموز  من يول  بدءاً لمدة ثماني سنوات  
 من تلك ستهالكلالتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تحليل 

الشريحة الخامسة واألخيرة المقدم إلى االجتماع تمويل طلب والتنفيذ؛ ب المتعلقةالتقارير المرحلية والمالية والمواد؛ 
 الحالي.

 
 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 مؤهل للتمويلالاالستهالك المتبقي 

 
 ةالمرتبط 22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 0.28 كمية قدرها بعد خصم    - 29

استنفاد  طن من قدرات 0.52خطة، يبلغ االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة الثانية البالمرحلة األولى من 
 .22-األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون

  
 التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
أدية والماحفقط لخدمة النظم األ 22-الهيدروكلوروفلوروكربونسوى الجبل األسود  في يستهلك ال  - 30 ة، جزَّ

تركيب معدات غراض  ال يوجد استهالك ألوالهواء والحرارة.  تكييف  ، ومضخات  والمبرداتومخازن التبريد التجارية،  
وحدة  40 ما يقرب من إعادة تهيئة ت، تم2017في عام و. 2012عام  الذي فُرض في لحظرل نظراً  هاجديدة وتجميع
بدون تمويل من الصندوق أ   404 -لكي تعمل بغاز التبريد ر 22-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى  ة عتمدمتكييف هواء 

  لخدمة.غراض اواالحتياجات السنوية أل المتبقية ةركَّبالكميات الم بيان 3في الجدول ويرد متعدد األطراف. ال
 

  الموجهة من وزارة حماية الطبيعة والبيئة في الجبل األسود إلى اليونيدو.  2020يناير/كانون الثاني   30وفقاً للرسالة المؤرخة    3
4   UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/44 .  
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64المرفق الثاني والعشرون للوثيقة    5



UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/39 
 

 

11 
 

 الكميات المرّكبة المتبقيـــــــة   - 3الجدول 
عدد  القطاع

 الوحدات
 مخزونات

  الهيدروكلوروفلوروكربون
 (بالطن المتري)

ب    التسرُّ
 (في المائة)

االحتياجات السنوية 
ألغراض الخدمة       

 (بالطن المتري)

النسبة المئوية 
لمجموع 

االحتياجات 
 ألغراض الخدمة

 64.30 4.52 10 45.16 56,455 المنازل (النظم األحادية والمجزأة) تكييف الهواء
 16.64 1.17 10 11.68 14,595 غير ذلك

 80.94 5.69  56.84 71,050 المجموع الفرعي
 11.52 0.81 30 2.70 93 مخازن التبريد التبريد التجاري

 4.98 0.35 25 1.39 10  الصناعة)و(تكييف الهواء  المبردات
 2.56 0.18 25 0.7 33  مضخات تكييف الهواء والحرارة

 100 7.03  61.63 71,186 المجموع الكلي 

  

 في المرحلة الثانية اإلزالةاستراتيجية 

 
لجبل األسود الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ا ستجري في   - 31

التبريد من خالل األنشطة التالية في قطاع خدمة وذلك ، 2025المواد بحلول عام تلك االستهالك المتبقي من إزالة 
 وتكييف الهواء:

 
الجمارك بشأن ضوابط استيراد المواد  موظفيمن  50 عدد قدره عمل لمدة يوم واحد ل يحلقتتنظيم   )أ(

الجديدة المتعلقة بإدارة غازات  األنظمةإنفاذ  ىالمستنفدة لألوزون وتدريب أربعة مفتشين بيئيين عل
 العاملين في مجال التبريد وتكييف الهواءتعزيز التنسيق بين وحدة األوزون الوطنية ورابطة  والتبريد؛  

وسلسلة اإلمداد بالمواد المستنفدة لألوزون والسلطات الجمركية لمنع التجارة غير القانونية المحتملة 
ف علىوشراء خمسة  ؛والتصرف فيها ات التفتيش عمليستخدامها في غازات التبريد ال أجهزة للتعرُّ

ً أمريكي اً دوالر 54,250الجمركي والبيئي (  )؛ا
 

فني   100يصبحوا مدربين؛ وتدريب واعتماد كي تبريد لفي مجال الستة فنيين جدد لتدريب توفير ال  )ب(
ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك إدارة غازات التبريد الطبيعية   بشأنعمل    حلقاتمن خالل خمس  

السالمة، والخدمة والصيانة ، وعمليات ب المسائل المتعلقةالطاقة، ودام استخواالصطناعية، وكفاءة 
ات ، وتنظيم الغازالتبريد وتكييف الهواء، والتركيب الصحيح لمعدات االسترداد وإعادة التدوير

ً دوالر 133,750( 6، والمعاييرة رَ فلوَ مال  )؛اً أمريكيا
 

ثاني أكسيد الكربون،  تخصان إرشاديتين نونقل منصتيتحسين قدرة مراكز التدريب من خالل شراء   (ج) 
أخرى من المعدات واألدوات  ات، ومجموعةهيدروكربونيال المواد إرشاديتين تخصان نصتينوم

 التبريد وتكييف الهواءمعدات التي تنتاب عطال األ أنواع مختلف لألغراض التعليمية ومحاكاة 
 )؛أمريكي دوالر 65,000لتركيب والصيانة (الطرق الصحيحة لو

 

 
 والجهة المختصة بتطبيقه هي معهد MEST EN 378-1:2018معتمد في الجبل األسود باعتباره  4-1، األجزاء من EN 378المعيار األوروبي     6

  الجبل األسود لتوحيد المقاييس.  
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إدارة مجال لحلقات العمل والفنيين في  7مجموعة من األدوات والمعدات 100شراء   (د) 
تقييم دقيق ومحدث لالحتياجات  ىجروسيُ وغازات التبريد البديلة.   22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 دوالر أمريكي)؛ 100,000قبل شراء المعدات المقترحة (
 

خطة إعادة االستخدام  لالستمرار فيشراء وحدة جديدة الستصالح غازات التبريد ومعدات ملحقة   (هـ) 
 دوالر أمريكي)؛ 30,000( نوعية غازات التبريد رصدو

  
وتحديث مدونة الممارسات الجيدة، بما في ذلك  بريد وتكييف الهواءالت رابطة العاملين في مجالدعم   (و) 

دوالر  15,000للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي ( المأمونةالممارسات 
 أمريكي).

 
 تنفيذ ورصد المشروع

 
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   في إطار  أنشئالنظام الذي  بفي المرحلة الثانية  العمل  يستمر  وف  س   - 32

 ،الهيدروكلوروفلوروكربونية، حيث تقوم وحدة األوزون الوطنية واليونيدو برصد األنشطة، واإلبالغ عن التقدم المحرز
دوالر  25,000المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ تكلفة تلك األنشطة  على إزالةوالعمل مع أصحاب المصلحة 

 يكي للمرحلة الثانية.أمر
 

 التعزيز المؤسسي
 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  في إطار التعزيز المؤسسيقررت حكومة الجبل األسود مواصلة إدراج    - 33
ص االستيراد/التصدير بتراخي العملالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن بين مسؤوليات وحدة األوزون الوطنية: 

للمواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، واقتراح وإعداد وتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية لدعم إزالة المواد المستنفدة 
، وضمان االتصال واألنشطة المتعلقة بهاتنفيذ استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  رصدولألوزون، 

عن استهالك المواد الخاضعة للرقابة تقديم التقارير  بالوكاالت الحكومية المشاركة في إزالة المواد المستنفدة لألوزون، و
من البروتوكول)،   7) وأمانة األوزون (المادة  البرنامج القطريبيانات    عن  تقريرالمتعدد األطراف (الإلى أمانة الصندوق  

تنظيم  من قبيلأنشطة التوعية العامة االضطالع بلمواد الخاضعة للرقابة، وبااالتجار غير المشروع احتمال نع وم
 212,500 للتعزيز المؤسسيب وطلالمنية وطباعة وتوزيع الكتيبات. ويبلغ إجمالي التمويل تقال حلقات العمل/الندوات

 دوالر أمريكي.
 

 8تنفيذ السياسة الجنسانية
 

لمشاركة المتوازنة بين إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيجري الترويج لخطة تنفيذ  خالل   - 34
 الجهات المعنية. وستسعى انيةجمع البيانات الجنس جريالحكوميين وممثلي الصناعة وسيالجنسين من قبل النظراء 

ً الخبيرات في القطاع الخاص والحكومة فرص منح لكفالة ضمان  هامن بطرقة للمشاركة في تنفيذ األنشطة، كافئمت ا
لتدريب وحلقات العمل، ومن خالل لى المعدات والمواد المقدمة في اعصول النساء والرجال على قدم المساواة  إمكانية ح

في مواد التدريب.  انيةالجنساالعتبارات سيتم إدراج و. التبريد وتكييف الهواءالنساء كمدربات في قطاع  عمل يعتشج
 يُستقدمون للعملعلى جميع وحدات األوزون الوطنية، والخبراء الوطنيين والدوليين الذين    سوف يتعيَّنعالوة على ذلك،  

 
محمولة وأجهزة    ، مقياس شحن رقميورقمي،  تفريغ  مقياس  ومحطة شحن،  وغ،  يفرت، ومضخة  لالستردادمحمولة    آالت ةقترحلممجموعات اال  ضمنتت    7

عدة لحام وصالت، وصمامات، الخ)، ووفالتر، استهالكية ( قطعغيار وغازات التبريد، وقطع  استرداد، واسطوانات تسربالعن  يللكشف الصوت
  ، الخ).ومفاتيح ربط، اتكماشو، تشكيل المواسير (أدوات ةالخدم مجموعة أدواتدة لفحص الزيت، وعُ ونيتروجين، انة اسطوو، محمولة

  (د) إلى الوكاالت الثنائية والمنفّذة أن تطبق السياسات المعمول بها في بشأن تعميم المساواة بين الجنسين طوال دورة المشروع.  84/92طلب المقرر    8
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الدورة التدريبية عبر   تمام إالنجاح في  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،    في إطار
لهيئة األمم المتحدة  ةالتعليم اإللكتروني التابع منصةعلى ‘‘ المتاحة لديَّ  معرفة باألمور الجنسانيةالمسماة ’’اإلنترنت 

 للمرأة.
 

 التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

لجبل الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ر التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة اقدَّ ت   - 35
لتحقيق تخفيض  ،دوالر أمريكي (باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة) 635,500بمبلغ  ،أصال ةقدمالم بصيغتها، األسود
ويرد موجز . 2025في المائة من استهالك خط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام    100بنسبة

  .4ألنشطة والتكاليف المقترحة في الجدول ل

  التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل األسود بصيغتها المقدمة   -  4دول  الج

 التكلفة (بالدوالر األمريكي)  النشـــاط 
  الجمارك واإلنفاذ 

 34,250  التدريب

ف على غازات التبريدأجهزة   20,000 التعرُّ

  التبريد خدمة 

 133,750  التدريب

 165,000  المعدات التقنية

 30,000 خطة إعادة استخدام غازات التبريد والقدرة على رصد نوعيتها 

 15,000 تقديم الدعم لرابطة العاملين في مجال التبريد وتكييف الهواء وتحديث مدونة الممارسات الجّيدة 

 25,000 الرصد واإلبالغ 

 212,500 (بما في ذلك زيادة الوعي والمعلومات المتعلقة بالتوعية)   التعزيز المؤسسي

 635,500  المجموع

 
 الشريحة األولى من المرحلة الثانيةإطار في  زمع القيام بهااألنشطة المُ 

 
تنفيذ الشريحة األولى من التمويل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  جريسي   - 36

 شملوست 2021و  2020 نعاميالدوالر أمريكي في  296,500الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره 
 األنشطة التالية:

 
جمارك وأربعة مفتشين بيئيين على ضوابط استيراد المواد المستنفدة ال يموظف من 20تدريب   )أ(

الجديدة المتعلقة بإدارة غازات التبريد  األنظمةلألوزون وتدريب أربعة مفتشين بيئيين على إنفاذ 
فوشراء خمسة   ؛دوالر أمريكي) 30,000غازات التبريد (ى لع أجهزة للتعرُّ

 
ً   20  وقرابة  ةرَ ات المفلوَ بات الغازتدريب واعتماد ستة مدربين وفقا لمتطل  )ب( ممارسات الخدمة   على  فنيا

 دوالر أمريكي)؛ 74,000( واالصطناعيةالجيدة، بما في ذلك إدارة غازات التبريد الطبيعية 
 

ومحاكاة األعطال وإصالح  لغازات التبريداالستخدام الصحيح  للتدليل علىشراء أربع وحدات   (ج) 
 دوالر أمريكي)؛ 62,500المعدات لمراكز التدريب (

 
دوالر  25,000العمل والفنيين ( حلقاتمجموعة من األدوات والمعدات لتوزيعها على  15شراء   (د) 

 أمريكي)؛
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 10,000الجيدة (وتحديث مدونة الممارسات  التبريد وتكييف الهواء رابطة العاملين في مجالدعم   (هـ) 
 دوالر أمريكي)؛

 
دوالر  10,000خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الخاصة بداء األرصد أهداف   (و) 

 أمريكي)؛
 

  دوالر أمريكي). 85,000( التعزيز المؤسسيتجديد دعم   (ز) 
 

 
 تعليقات األمانة وتوصيتها

 
 تعليقاتال
 

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة    - 37
، بما في ذلك معايير تمويل إزالة المواد للصندوق المتعدد األطراف توجيهيةالمبادئ السياسات ووالاألولى، 

الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستهالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 .2022-2020 للفترة متعدد األطرافاللصندوق ا لاعمأ)، وخطة 74/50الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

 
  يةكربونوورلفوالهيدروكلور المواددعم إزالة  أنظمة

 
حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي وضعتها أنظمة سيستمر إنفاذ    - 38

بناء تصدير الستيراد والل  والحصص  صيخارنظام منح التتحديث    وسيجري.  2012كانون الثاني/يناير    1الحكومة منذ  
: على النحو التالي  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  المحدد لالمتثال بالنسبة  من خط األساسالمقررة  التخفيضات    على
عام في  في المائة    90و  ؛  2023عام  في  في المائة    80  و  ؛2022عام  في  في المائة    70و  ؛  2021في المائة في عام    50

 .2025عام في في المائة  100؛ و 2024
 
 بالتكلفةنية والمتعلقة تقال مسائلال
 

على استيراد المعدات المعتمدة على المواد  2012عام في الحظر المفروض  باإلشارة إلى   - 39
، 2025أن بعض هذه المعدات قد يكون لها عمر إنتاجي يمتد إلى ما بعد عام إلى الهيدروكلوروفلوروكربونية، و

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام ل ةالتام اإلزالةتحقيق  ستمكن مناألمانة عما إذا كان البلد  استفسرت
. وأكدت 2025ظل قيد التشغيل بعد عام تالمواد  هذه على معتمدةأي معدات  بها خدمةسيتم  ية التيكيفعن الو ،2025

 وأضافت أن  ؛2025كانون الثاني  /يناير1 اليونيدو أن الحكومة ستحظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  
على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تركيبها حتى   المعتمدة لمعدات  ل  االفتراضي  العمرنتهي  يمن المتوقع أن  

تشغيل تبقى قيد الالمعدات التي  وذكرت أن. 22-الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون أن يقلّ ، وبالتالي، 2012عام 
. بدالً منها معدات جديدة بإحالل من خالل مخطط إعادة االستخدام أو ستجري خدمتها  2025 كانون الثاني/يناير 1بعد 

 هذه المعدات. لالستعاضة عنبرنامج حوافز  وضع وأوضحت أنه ال يُتوخى
  

 العنصر المتعلق بالتعزيز المؤسسي
 

، بما في ذلك مستويات التمويل، في االجتماع المؤسسي مسألة التعزيز أن تستعرضقررت اللجنة التنفيذية    - 40
من   20في اجتماع مقبل وفقاً للفقرة    المؤسسي  التعزيزنظر في زيادة تمويل  أن ت) ، و74/51(المقرر    2020  لعام األول  
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لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد األمانة لاستعراض  ولدى(ب)).  78/4(المقرر    XXVIII/2المقرر 
بين الحكومة واللجنة  المبرم  من االتفاق 16تماشيًا مع الفقرة  ،الجبل األسود أن الحظتكلوروفلوروكربونية، الهيدرو
تقرر خالف ذلك. وبناء ياللجنة التنفيذية، ما لم  ا، لن يستفيد من أي زيادة في دعم التعزيز المؤسسي قد تقررهالتنفيذية

في خطة إدارة إزالة  التعزيز المؤسسيرغب في النظر في عدم دمج مشروع يقد  البلدعلى ذلك، اقترحت األمانة أن 
بشكل منفصل.  بدالً من ذلك بالتعزيز المؤسسي ه الخاصةمشروعاتأن يقدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و
على مشروع التعزيز المؤسسي  اإلبقاءبت حكومة الجبل األسود، مع ذلك، في وأشارت األمانة كذلك إلى أنه إذا رغ

ح المقبلة طلب تجديد ائأن تتضمن طلبات الشر غيبنكجزء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في
نيابة عن بال، كررتاليونيدو    غير أن).  74/51(المقرر    المعتمد  شكلحسب األصول، وفقًا للالمكتمل    التعزيز المؤسسي

 خطة.الكجزء من  التعزيز المؤسسياإلبقاء على مشروع  البلدحكومة الجبل األسود، طلب 
  

 إجمالي تكلفة المشروع
 

دوالر   635,500يبلغ إجمالي تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية     - 41
المنخفض حجم االستهالك  من بلدان) بشأن مستوى التمويل المؤهل لبلد 12(ج) ( 74/50مقرر أمريكي، بناًء على ال

 مقابل الموافقة عليه سبقتدوالر أمريكي  164,500 منه مبلغ مطروحٌ  لكامل اإلزالةدوالر أمريكي  587,500 بواقع(
المدرج في المرحلة الثانية من خطة إدارة  التعزيز المؤسسي) ومشروع 2020في المائة في عام  35لتخفيض بنسبة ا

تم االتفاق على تمويل الشريحة ودوالر أمريكي.  212,500 الذي تبلغ قيمتهإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 
، و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدوالر أمريكي ألنشطة خطة إدارة إزالة  211,500، أي  مةقدبصيغته الماألولى  

 .التعزيز المؤسسيدوالر أمريكي لمشروع  85,000
 

 التأثير على المناخ
 

أفضل من خالل التدريب بشكل التبريد  غازاتستقلل األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التي تشمل احتواء    - 42
يؤدي كل كيلوغرام من والمستخدمة لخدمة التبريد.  22-وتوفير المعدات، من كمية الهيدروكلوروفلوروكربون

مكافئ  من طن  1.8 تقارب وفوراتممارسات التبريد إلى تحسين غير المنبعث بسبب  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
في خطة إدارة إزالة المواد  يُدرجعلى الرغم من أن حساب التأثير على المناخ لم وثاني أكسيد الكربون. 

بدائل ل للترويججهوده بذل ، بما في ذلك القيام بهاالجبل األسود  يعتزم األنشطة التي فإن روكربونية، الهيدروكلوروفلو
لى أن تنفيذ ع تدلغازات التبريد وإعادة استخدامها،  الستردادمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، وكذلك 

تترتب ، مما  غازات التبريد في الغالف الجويمن  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيقلل االنبعاثات  
 فوائد مناخية. عليه

 
 التمويل المشترك

 
تقنية  قدراتما لديهم من البرامج والمشاريع ب إعدادستدعم الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيون في البلد    - 43

 وجستية.لو
  

 2022-2020للفترة  متعدد األطرافالل الصندوق اعمأمشروع خطة 
 

ً قدره  تطلب اليونيدو   - 44 ً أمريكي دوالراً  679,985 مبلغا (بما في ذلك تكاليف الدعم) لتنفيذ المرحلة الثانية من  ا
وقدرها  ،القيمة اإلجمالية المطلوبةولجبل األسود. الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة ا

 عمالفي خطة األالوارد  ن المبلغ  تزيد ع،  2022-2020بما في ذلك تكاليف الدعم للفترة    ،دوالرات أمريكية  504,505
ً أمريكي اً دوالر 188,625 بمقدار  .ا
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 تفاقاال مشروع
 

المواد  إلزالةهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة الجبل األسود واللجنة التنفيذية ليرد في المرفق األول    - 45
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 
 ةـــــــــــــتوصيال
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:   - 46
 

لمواد ، من حيث المبدأ ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة اةوافقالم  )أ(
 بغرض اإلزالة 2025إلى  2020لجبل األسود للفترة من الخاصة باالهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى   635,500ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ  ال  ةالكامل
دوالراً أمريكياً لليونيدو، على أساس أنه لن يتم توفير مزيد من  44,485 البالغةتكاليف دعم الوكالة 

 يحتاج األمر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولن  إلزالةمتعدد األطراف الالتمويل من الصندوق 
 خدمة؛طفيف ألغراض ال فترة يُسمح فيها بمعدل استهالكإلى 

 
  1 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلولل  ةتامال باإلزالةالتزام حكومة الجبل األسود اإلشارة إلى    )ب(

ً قبل الجدول الزمني  2025الثاني  كانون/يناير بروتوكول مونتريال، وحظر استيراد ل لإلزالة وفقا
 ؛2025الثاني  كانون/يناير  1 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول

 
أنشطة التعزيز المؤسسي بما يتماشى ب  المتعلقح المقبلة ستشمل التقرير  ائأن تقارير الشر  اإلشارة إلى  (ج) 

طلبات ، أو أي قرارات الحقة تتخذها اللجنة التنفيذية بشأن شكل  74/51مع الشكل المعتمد في المقرر  
 التعزيز المؤسسي؛ تجديد

 
روفلوروكربونية من طن من قدرات  استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلو  0.52  كمية قدرها  خصم   (د) 

 المواد؛من هذه ستهالك المتبقي المؤهل للتمويل اال
 

خفض استهالك  لمن أجالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة الجبل األسود واللجنة التنفيذية   (هـ) 
ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 هذه الوثيقة؛ لروكربونية، الوارد في المرفق األول الهيدروكلوروفلو
 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (و) 
 296,500لجبل األسود، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ  الخاصة باوكلوروفلوروكربونية  الهيدر

ً أمريكي دوالراً  20,755 البالغةدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة    لليونيدو. ا
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  المرفق األول
  

واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لخفض استهالك  سودالجبل األاتفاق بين حكومة  مشروع
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

  الغرض 

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  الجبل األسوديمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة   - 1
طن من   صفرألف ("المواد") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحدد في التذييل  

  ل مونتلایر.بما يتماشى مع الجدول الزمني لبروتكو 2025قدرات استنفاد األوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير 

ألف -2من التذييل  2.1يوافق البلد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي على النحو المبين في الصف   - 2
("األهداف والتمويل") في هذا االتفاق باإلضافة إلى الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتلایر لجميع المواد 

د أنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهداتها بالتمويل المحدد في ألف. ويقبل البل-1المشار إليها في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

ية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخطوة النهائ-2من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في -1االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل 

  (االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل). 3.1.4الصف 

ذية، من حيث المبدأ، على توفير بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفي ◌ً رهنا  - 3
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في -2من التذييل  1.3التمويل المحدد في الصف 

  ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").-3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة المواد الهيدروكلورفلوركربونية الموافق  - 4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقق مستقل من إنجاز حدود  5عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 

ألف من هذا االتفاق. وسيجري التحقق المشار إليه -2من التذييل  2.1االستهالك السنوي للمواد المذكورة في الصف 
  أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة المعنية.

 شروط صرف األموال

ستوفر اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يفي البلد بالشروط التالية  - 5
  يع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المنطبق المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:قبل ثمانية أساب

ألف لجميع السنوات المعنية.  -2من التذييل    2.1أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف    (أ)
الموافقة على هذا االتفاق. وتستثني والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها 

السنوات التي ال يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرنامج القطري في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية 
  الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف لجميع السنوات المعنية، إال إذا قررت اللجنة   (ب)
  فيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛التن

ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ -4أن يكون البلد قد قدم تقرير تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل   (ج)
الشريحة") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة؛ وأن يكون قد حقق مستوى متقدم من تنفيذ 

فق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح األنشطة التي شرع في تنفيذها في الشرائح الموا
  في المائة؛ و 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية -4أن يكون البلد قد قدم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل    (د)
لها، أو حتى اكتمال جميع األنشطة  لةالسنة التي يتوقع جدول التمويل فيها تقديم الشريحة التالية وشام

  الواردة فيها في حالة الشريحة األخيرة.

  الرصد

-5يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق. وسوف تقوم المؤسسات المحددة في التذييل    - 6
نفيذ الشرائح السابقة وفقا لف ("مؤسسات الرصد واألدوار") بالرصد واإلبالغ عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تأ

  ألدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل.

 المرونة في تخصيص األموال

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص جزء أوكل المبالغ الموافق عليها   - 7
  ألف:-1المواد المحددة في التذييل  وفقا لتغير الظروف من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة

يجب أن يتم توثيق مسبق لعمليات إعادة التخصيص المصنفة كتعديالت رئيسية إما في خطة تنفيذ   (أ)
(د) أعاله، أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة تقدم ثمانية   5الشريحة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

  بما يلي: أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية

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

  التغييرات التي قد تؤدي إلى تعديل في أي شرط من شروط هذا االتفاق؛  )2( 

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو الوكاالت   )3(
  رائح؛المنفذة لمختلف الش

توفير تمويل لألنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية المعتمدة، أو استبعاد   )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة تزيد تكاليفه عن 

  شريحة موافق عليها؛ و

دم لهذا ينبغي أن يحدد التغيرات في التكنولوجيات البديلة، على أساس الفهم أن أي طلب يق  )5(
التكاليف اإلضافية المتعلقة بها، واألثر المتوقع على المناخ، وأي اختالفات في أطنان من 
قدرة استنفاد األوزون التي ستتم إزالتها حسب االنطباق، باإلضافة إلى التأكيد على أن البلد 

سوف تقلل من مستوى  يوافق على أن الوفورات المحتملة المتعلقة بالتغيير في التكنولوجيا
  التمويل العام بموجب هذا االتفاق؛

عمليات إعادة التخصيص غير المصنفة كتعديالت رئيسية يمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة   (ب)
الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير تنفيذ 

  الشريحة الالحق؛

اد أي مبالغ متبقية في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق تع  (ج)
  المتعدد األطراف عند االنتهاء من آخر شريحة متوقعة بموجب هذا االتفاق.

  اعتبارات بشأن قطاع خدمة التبريد

التبريد المدرجة في الخطة، وبصفة خاصة يولى اهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطاع خدمة   - 8
 لما يلي:
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أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قد تطرأ   (أ)
  خالل تنفيذ المشروع؛ و

بشأن قطاع أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة    (ب)
  خدمة التبريد خالل تنفيذ الخطة.

  الوكاالت الثنائية والمنفذة

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو  - 9
على أن يكون الوكالة المنفذة   نيدويضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافق اليو

الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم 
والتي قد تجرى في إطار برامج الرصد وأعمال التقييم التابعة للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم 

 لوكالة المنفذة الرئيسية المشتركة في هذا االتفاق.التابع ل

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لألنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها بموجب  - 10
كالة الويوجد دور (ب). و 5هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية ألف. -6في التذييل  المنفذة الرئيسية
  ألف.-2من التذييل  2.2بالرسوم المحددة في الصف 

  عدم االمتثال لهذا االتفاق

من  2.1في حال عدم تمكن البلد ألي سبب من األسباب من تحقيق أهداف إزالة المواد المحددة في الصف   - 11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحق له الحصول على -2التذييل  

نة التنفيذية يمكن إعادة التمويل إلى وضعه وفق لجدول التمويل وفقا لجدول الموافقة على التمويل. وحسب تقدير اللج
زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من 

بأنه يجوز للجنة   المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، -7التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددة في التذييل 

عن كل كيلوغرام من تخفيضات المواد المستنفدة لألوزون من االستهالك غير المنجز في أي سنة من السنوات. وسوف 
من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة  

وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المحددة لعدم االمتثال عائقا أمام توفير التمويل للشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
  أعاله. 5

قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أيه لن يخضع تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي    - 12
 مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات الصلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية، والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذا هذا االتفاق.   - 13
ح للوكالة المنفذة الرئيسية االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا وبصفة خاصة، عليه أن يتي

  االتفاق.

  تاريخ االستكمال

يتم استكمال الخطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به   - 14
ف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة أخرى في ذلك الحين جرى التنبؤ أل-2لمستوى إجمالي االستهالك المحدد في التذييل 

، فسيرجأ إتمام الخطة حتى 7(د) والفقرة    5بها في آخر خطة تنفيذ شريحة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية  
 1و  (أ) 1قرات الفرعية نهاية السنة التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الف

  ألف إلى حين إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4(هـ) من التذييل   1(د) و 1(ب) و 
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  الصالحية

تنفذ جميع الشروط المحددة في هذا االتفاق حصرا ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبين في  - 15
المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتلایر، ما لم يتم   هذا االتفاق. وكافة المصطلحات

  تحديد غير ذلك هنا.

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إنهاؤه فقط من خالل اتفاق مشترك مكتوب بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق  - 16
  المتعدد األطراف. 
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  التذييالت

  الموادألف: -1التذييل 

 
نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة   المجموعة  المرفق  المواد

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 
-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.80 األولى  جيم 22

 

  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 
صف ال  المجموع  2025 2024 2023 2022 2021 2020 التفاصيل  

جدول تخفيضات بروتوكول    1.1
مونتريال لمواد المرافق جيم،  
المجموعة األولى (أطنان من 

 قدرات استهالك األوزون) 

 غير متاح 0.26 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52

الحد األقصى المسموح به    1.2
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى  
(أطنان من قدرات استهالك  

 األوزون) 

 غير متاح 0 0.08 0.15 0.23 0.39 0.52

التمويل المتفق عليه للوكالة    2.1
المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي) 

 (دوالر أمريكي) 

296,500 0 275,000 0 0 64,000 635,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة    2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

20,755 0 19,250 0 0 4,480 44,485 

إجمالي التمويل الموافق عليه   3.1
 (دوالر أمريكي) 

296,500 0 275,000 0 0 64,000 635,500 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر    3.2
 أمريكي)

20,755 0 19,250 0 0 4,480 44,485 

إجمالي التكاليف المتفق عليه   3.3
 (دوالر أمريكي)  

317,255 0 294,250 0 0 68,480 679,985 

المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد  22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون   4.1.1
 األوزون) 

0.52 

الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.2  0.28 
المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.3  0 

  . 2021كانون األول/ديسمبر   31تاريخ استكمال المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى:   *

 

  : الجدول الزمني للموافقة على التمويلألف-3التذييل 

  ألف.-2من السنة المحددة في التذييل  ألوللة للموافقة عليها في االجتماع اوستتم دراسة تمويل الشرائح المقب  - 1

  ألف: شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة-4التذييل 

  سوف يتألف تقرير تنفيذ الشريحة وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  - 1
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تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، ويصف التقدم المحرز من التقرير السابق، ويعكس   )أ(
البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيف تسهم مختلف األنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. حالة  

وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ األنشطة، 
لألمانة بتقديم  حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح

معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط 
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، 

يوفر المعلومات األخرى ذات الصلة. وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن 
ط) تنفيذ الشريحة طوينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خ

المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة إلعادة تخصيص 
من هذا االتفاق، أو أي  7في الفقرة األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه 

  تغييرات أخرى؛

(ب) من االتفاق.   5تقرير للتحقق من نتائج الخطة واستهالك المواد كما هو مبين في الفقرة الفرعية    (ب)
وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من 

(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير  5الشرائح على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 
  تحقق عنها؛

التي تغطيها الشريحة المطلوبة، مع إبراز وصف خطة لألنشطة التي سيضطلع بها خالل الفترة   (ج)
النقاط األساسية في التنفيذ وميعاد االستكمال والترابط بين األنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة 
والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار، وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب 

لوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن ا
عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف 

لوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة المستقبلية كجزء من نفس ا
  أعاله؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المقدمة من خالل قاعدة   (د)
  بيانات على اإلنترنت؛ و

(أ)  1 موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من  (هـ)
  (د) أعاله. 1إلى 

في حال أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ   - 2
  بشكل متوازي، ينبغي أخد االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة: 

ا كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليه  )أ(
  واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ و

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفق   (ب)
ألف من كل اتفاق في أي سنة معينة، سيتم استخدام هدف استهالك المواد -2التذييل

  يدروكلوروفلوروكربونية األقل كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل أساساً للتحقق المستقل.اله

  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة بها -5التذييل 

 في إطار  المشروع،الخاصة ب"  دارة اإلو  رصدال  وحدة "  خالل  من  وإدارتها  الرصد  أنشطة  جميع  تنسيق  سيجري   - 1
 .الوطنية األوزون وحدة 
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 خطة تنسيق عن المسؤولية والبيئة، حماية الطبيعة وكالة التي تتبع الوطنية، األوزون وحدة  تقع على عاتق   - 2
 الوطنية األوزون ووحدة . لألوزون المستنفدة المواد إزالة وتيسير األوزون طبقة بحماية يتعلق فيما القطرية العمل

إلى  المقررة المشروع أنشطة تنفيذ سيوكل وبالتالي. مونتريال بروتوكول بموجب القطرية البرامج عن تنفيذ مسؤولة
 تجاه مسؤولية إدارية، بصفتها هيئة الوطنية، األوزون وتتحمل وحدة . الرئيسية المنفذة  الوكالة مع بالتعاونهذه الوحدة 

  .القرار لصنع بوصفها هيئة والسياحة المستدامة التنمية الطبيعة والبيئة، كما أنها مسؤولة أمام ووزارة  حماية وكالة

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

  ستكون الوكالة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:  - 1

الداخلية ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلبات   )أ(
الخاصة به، على النحو المبين في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة 

  بالبلد؛

  ألف؛-4مساعدة البلد في إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة على النحو المبين في التذييل   (ب)

تقديم تحقق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن أنشطة الشرائح المرتبطة بها   (ج)
  ألف؛-4قد أكملت على النحو المبين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

التأكد من أن التجارب المكتسبة والتقدم قد أدخلت في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط تنفيذ   )(د
  ألف؛-4(د) من التذييل  1(ج) و  1الشريحة المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

محدد الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ الشريحة والخطة الشاملة على النحو ال  (هـ)
  ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛ -4في التذييل 

في حالة طلب آخر شريحة تمويل قبل سنة أو عدة سنوات من آخر سنة ثم فيها تحديد هدف   (و)
لالستهالك، فإن التقارير السنوية لتنفيذ الشريحة و، حسب الحالة، تقارير تحقق بشأن المرحلة الحالية 

دما يتم استكمال كافة األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك المواد من الخطة ينبغي أن تقدم عن
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

  ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهلين للمراجعات التقنية؛  ز)(

  إجراء مهام اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ  ضمان وجود آلية تشغيلية تمكن من تنفيذ خطة الشريحة بطريقة  (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
  تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية؛

  يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أن المبالغ المدفوعة للبلد   (ك)

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب؛ و  (ل)

  صرف األموال في الميعاد إلى البلد/المؤسسات المشاركة الستكمال األنشطة المتعلقة بالمشروع.  (م)
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بعد التشاور مع البلد وأخد أي آراء يعرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار   - 2
منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك 

(ب) من  1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية  5لفرعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة ا-1المواد المذكورة في التذييل 
  ألف.-4التذييل 
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال-7التذييل 

دوالراً أمريكيا عن كل  180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2.1كيلو غرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 

لى أساس فهم أن أقصى تخفيض في ألف ع-2من التذييل  2.1ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف -2
التمويل لن يتخطى مستوى تمويل الشريحة المطلوب. ومن الممكن دراسة تدابير إضافية في الحاالت التي يتعدى فيها 

  عدم االمتثال سنتين تاليتين.

خطة  من مرحلتين تنفيذ أي في حالة( ساريان فيها اتفاقان يوجد سنة عن العقوبة تطبيق ما إذا لزم حالة وفي .2
 تطبيق ُيبت في ،االتفاقين في العقوبة مستويات مع تباين ،)بالتوازي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 يتسنَّ   لم  وإذا.  االمتثال في االعتبار  عدم  إلى  تؤدي  التي  المحددة  القطاعات  أخذ  مع  حدة   على  حالة  أساس كل  على  العقوبة
المستوى  هو تطبيقه يتم  الذي العقوبة مستوى فيكون القطاع، بنفس تتعلقان المرحلتين كلتا كانت أو معين، قطاع تحديد
  .األكبر
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