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 جمهورية الكونغو الديمقراطية: مقترح مشروع
  

  
  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية من أمانة الصندوق بشان مقترح المشروع التالي

  اإلزالة التدريجية
  
المرحلة (الهيدروآلوروفلوروآربونية خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد  •

  )األولى، الدفعة األولى
 اليوئنديبي/اليونيب
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  المشاريع متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  الوآالة  اسم المشروع) أوال(
  )القيادية(اليوئنديبي، اليونيب    )حلة األولى، الدفعة األولىالمر(خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

  

  )طن  من قدرات استنفاد األوزون(  85.7  2009: السنة   7البيانات األخيرة المشمولة بالمادة  ) ثانيا(
  

  2009: السنة  )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(البيانات القطاعية األخيرة للبرنامج القطري ) ثالثا(
عوامل   المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوى  أيروسول  آيميائية

  التصنيع
استخدام 
  مخبري

إجمالي استهالك 
  القطاع

    الخدمة  التصنيع   
HCFC-123                    
HCFC-124                    
HCFC-141b    27.0              27.0  
HCFC-142b    9.8              9.8  
HCFC-22          49.0        49.0  

  

  )طن  من قدرات استنفاد األوزون(انات االستهالك بي) رابعا(
  58  :نقطة البداية لتخفيضات إجمالية مستدامة  58  : 2010 -  2009خط األساس 

  )باألطنان المعادلة لقدرات استنفاد األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
  52.2  المتبقي  0.0  :مقر سابقا

  

  اإلجمالي  2015  2014  2013  2012  2011  خطة األعمال) خامسا(
اإلزالة التدريجية للمرآبات المستنفدة لألوزون   اليوئنديبي

  )طن  من قدرات استنفاد األوزون(
4.3  4.3  4.3  1.4  0.0  14.4  

  949,072  0  94,867  284,602  284,602  285,000  )دوالر أمريكي(التمويل 
اإلزالة التدريجية للمرآبات المستنفدة لألوزون   اليونيب

  )درات استنفاد األوزونطن  من ق(
2.1  2.1  2.1  0.7    7.0  

  486,298    48,614  145,842  145,842  146,000  )دوالر أمريكي(التمويل 
  

  اإلجمالي  2015  2014  2013  2012  2011  بيانات المشروع) سادسا(
غير   غير متوفر  )تقدير(حدود استهالك بروتوآول مونتريال 

  متوفر
  غير متوفر  52  58  58

باألطنان من قدرات استنفاد (صى لالستهالك المسموح به الحد األق
  )األوزون

غير   غير متوفر
  متوفر

  غير متوفر  52  58  58

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ  

  235,000  23500    116,500    95,000  تكاليف المشروع  اليونيب
  30,550  3,055    15,145    12,350  تكاليف المساندة

  240,000  24000    116,000    100,000  تكاليف المشروع  اليوئنديبي
  21,600  2,160    10,440    9,000  تكاليف المساندة

  475,000  47,500    232,500    195,000  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ  
  52,150  5,215    25,585    21,350  )أمريكي دوالر(إجمالي تكاليف المساندة المطلوبة من حيث المبدأ  

  527,150  52,715    258,085    216,350  )دوالر أمريكي(إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ  
  

  )2011(طلب تمويل الدفعة األولى ) سابعا(
  )دوالر أمريكي(تكاليف المساندة   )دوالر أمريكي(األموال المطلوبة   الوآالة
  9,000  100,000  اليوئنديبي
  12,350  95,000  اليونيب

  

  آما هو مبّين أعاله) 2011(موافقة على التمويل للدفعة األولى   :التمويل المطلوب
  لالعتبار الفردي  :توصية األمانة
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  وصف المشروع
  

كونغو قّدم برنامج األمم المتحدة للبيئة بصفته وآالة التنفيذ الرئيسة، بالنيابة عن حكومة جمهورية ال .1
الديمقراطية، إلى االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة  إزالة المواد 

إضافة إلى تكلفة (دوالر أمريكي، آما ُقّدمت أصًال  1 190 000الهيدروآلوروفلوروآربونية بتكلفة إجمالية مقدارها 
دوالر أمريكي إضافة إلى تكلفة دعم  390 000ديمقراطية بمبلغ وتطالب حكومة جمهورية الكونغو ال). دعم الوآالة

دوالر أمريكي إضافة إلى تكلفة دعم  800 000دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و  50 700الوآالة بمبلغ 
% 35ارها دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك لتغطية تكلفة تخفيض مقد 60 000الوآالة بمبلغ 

  .   2020بنهاية 

دوالر أمريكي إضافة  120 000تبلغ قيمة الدفعة األولى المطلوبة في هذا االجتماع لتنفيذ المرحلة األولى   .2
دوالر أمريكي، إضافة  200 000و  األمم المتحدة للبيئةدوالر أمريكي لبرنامج 15 600لتكلفة مساندة الوآالة البالغة 

  . ، آما ُقّدمت أصًاللبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيدوالر أمريكي  15 000آالة بمبلغ  إلى تكاليف مساندة الو

  ةـخلفي

  أنظمة المواد المستنفدة لألوزون
  
ُتطّبق حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إطار عمل قانوني وتشريعي وتنظيمي لضبط استيراد وتوزيع   .3

على  2005و 2004وقد بدأ تطبيق أنظمة الرقابة والترخيص في عامي . بالدالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في ال
ومع أن  حكومة جمهورية الكونغو . التوالي لتشمل الضوابط الخاصة المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عليها

ية، إال أنها تنوي تطبيق الديمقراطية ال تراعي تطبيق نظام الحصص لتنظيم استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربون
  .   2011هذا النظام في عام 

تتولى وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة البيئة مسؤولية تنفيذ ومراقبة وتقييم األنشطة بناًء على  .4
آما تتولى هذه الوحدة المشاورات التي تجري مع لجنة األوزون الوطنية وجميع الشرآاء . بروتوآول مونتريال

  .المعنيين بتنفيذ برنامج األوزون الوطنياآلخرين 

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  
أظهرت بيانات المسح أن جمهورية الكونغو الديموقراطية تستخدم في األغلب مادة   .5

أن  آما أظهرت نتائج المسح أيضًا. في خدمة وصيانة وحدات التبريد وتكييف الهواء 22 -الهيدروآلوروفلوروآربون 
طن من قدرات  30.14(طن متري  548من  2006استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية قد ازداد في عام 

وقد ُقّدر . 2009في عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 55.82(طن متري  1014.98، إلى )استنفاد األوزون
 1,217.98بنحو  2010فلوروآربونية في عام استهالك جمهورية الكونغو الديموقراطية  من المواد الهيدروآلورو

 1ويظهر جدول . 2009عن عام % 20، بزيادة في النمو بنحو )طن من قدرات استنفاد األوزون 66.99(طن متري 
، وآذلك البيانات المستخلصة من نتائج 7بيانات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الواردة حسب المادة 

ومة جمهورية الكونغو الديمقراطية برنامج األمم المتحدة للبيئة أن البيانات الواردة منذ عام وقد أبلغت حك.المسح
ال تعكس استهالك البالد الحقيقي من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، وأن نتائج المسح ُتعّد  7حسب المادة  2006

لى أمانة األوزون لتعديل بيانات المسح الخاصة وقد بعثت  حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بطلب إ. أآثر دّقة
  . 7بالمادة 
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  2009-2006استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من عام ): 1(جدول رقم 
  

  السنة

  نتائج المسح  7المادة 
HCFC-22   

طن من قدرات استنفاد ( 
  )األوزون

HCFC-22   
  )بالطن متري( 

HCFC-22   
طن من قدرات استنفاد ( 

  )وناألوز

HCFC-22   
  )بالطن متري( 

2006  6.6  120  30.14  548  
2007  3.9  70.91  33.46  608.38  
2008  8  145.45  41.86  761.23  
2009  85.7  1,558.18  55.82  1,014.98  

بناء على مؤشرات النمو االقتصادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنه ُيتوقع أن يزداد استهالك المواد  .6
سنوّيًا في حال النمو غير الُمقّيد، وبنسبة % 10بنسبة  2020-2011وروفلوروآربونية خالل الفترة من الهيدروآل

  .2020-2009التقديرات الخاصة باالستهالك للفترة من  2يظهر جدول . 2010في عام % 20
  

  استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المتوّقع): 2(جدول رقم 
   

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009   السنة

  بقيود

غير   متري
  متوفر

غير 
  1,116.4  متوفر

1,116.4 1,116.4  1,116.4 
1,004.7  1,004.7  1,004.7  1,004.7  1,004.7  725.6  

قدرات 
استنفاد 
  األوزون

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

61.4  61.4  61.4  61.4  55.3  55.3  55.3  55.3  55.3  39.9  

دون ب
  قيود

  3,159.1  2,871.9  2,610.8  2,373.5  2,157.7  1,961.5 1,783.2 1,621.1 1,473.7 1,339.7 1217.9  1014.9  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

55.82  66.98  73.68  81.05  89.16  98.08  107.88  118.67  130.54  143.59  157.95  173.75  

  
  

  لقطاعاتتوزيع المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب ا
  
غالبًا ما تستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لخدمة قطاعات تكييف  .7

  . توزيع استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حسب القطاع 3يظهر جدول .الصناعي/الهواء والتبريد التجاري

  في أنظمة التبريد  22-وآربون توزيع مادة الهيدروآلوروفلور):  3(جدول رقم 
  

  نوع المعدة

مجموع 
  الخدمة  )باألطنان(الشحنة   الوحدات

  )طن) (سنة/ االستهالك 
  

  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

  متري
قدرات 
استنفاد 
  األوزون

  52.2  949.5  243.8  4,433.8 3,435,901  أجهزة تكييف الهواء المنزلية
  2.6  47.8  4.6  83.4  48,542  أنظمة التبريد التجارية
  1  17.6  1.7  30.6  22,686  الصناعي/تكييف الهواء التجاري
  55.8  1,014.9  250.1  4,547.8 3,507,129  اإلجمالي

  
 67.5لقد أشارت خطة إدارة  إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى أن نسبة التسّرب تبلغ حوالي  .8

ُتعّد منخفضة نسبّيًا مقارنة بأسعار غازات التبريد  22-آلوروفلوروآربونآما آشفت أن أسعار مادة الهيدرو. بالمئة
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- ونظرًا ألن مادة الهيدروآلوروفلوروآربون. R-600Aو  R-410Aو  R-407Cو  R-404Aو  R-134-aالبديلة مثل  
  .  والصيانة تعتبر أرخص سعرًا من بقية غازات التبريد البديلة، لذلك فإنها تستخدم في معظم متطلبات الخدمة 22

  
  حساب خط أساس االستهالك

  
لقد احتسب خط األساس لاللتزام باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آمعدل الستهالك البالد الفعلي  .9

بناًء على نتائج المسح ) طن من قدرات استنفاد األوزون 55.82(طن متري  1,014.98والبالغ  2009في عام 
مما ُينتج خط ) طن من قدرات استنفاد األوزون 66.99(طن متري  1,217.98البالغ  2010عام واالستهالك الُمقّدر ل

وقد استخدمت أرقام االستهالك في ). طن من قدرات استنفاد األوزون 61.41(طن متري  1,116.48أساس مقداره 
وقد طلبت حكومة جمهورية الكونغو . التي ُتعّد أآثر دّقة 7ألنها آانت أدنى من األرقام الواردة تحت المادة  2009عام 

  .  تنازلّيًا 2009الديمقراطية من أمانة األوزون مراجعة أرقام عام 
  

  استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتكاليفها 
  

 لقد اعتمدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إستراتيجية من ثالث مراحل لتنفيذ خطة إدارة إزالة  .10
وتنوي هذه الحكومة تجميد استهالآها للمواد . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الخاصة بها

من  61.41(طن متري  1,116.48بمعدل  2013آانون الثاني /يناير 1الهيدروآلوروفلوروآربونية اعتبارًا من 
األساس في أعقاب إجراءات الرقابة  ، ثم تبدأ تدريجيًا بتخفيض هذا االستهالك من بيانات خط)قدرات استنفاد األوزون

وسف تستمر خطة إدارة . 2020في عام % 35الواردة في بروتوآول مونتريال وذلك لتتمكن من تحقيق تخفيض 
%  97.5إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بعد ذلك إلى أن يتم تحقيق نسبة تخفيض إلجمالي االستهالك بنحو 

  .  2040من استهالك خط األساس لتلبية احتياجات الخدمة والصيانة حتى عام % 2.5ى ، مع اإلبقاء عل2030في عام 
  

تقترح حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيق أهداف االمتثال من خالل تنفيذ أنشطة استثمارية وغير  .11
معيات غازات التبريد ويشتمل مكّون االستثمار على أنشطة مثل مساندة ج. 2020-2011استثمارية في الفترة من 

ومراآز التدريب، وشراء المعدات واألدوات األساسية، وتعبئة القوارير محليًا، وحوافز للمستخدم النهائي، والمساعدة 
آما ستقوم الحكومة أيضًا بمساعدة مالكي معدات تبريد الهواء في القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية من . الفنّية

. R-410aدات ال تستخدم المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بل تستخدم المواد الهيدروآربونية أو أجل التحّول إلى مع
أما المكّون غير االستثماري فيشمل أنشطة تتعلق بإدخال مراقبة استيراد المواد المستنفدة لألوزون في المنهاج 

فّني تبريد  على   500التهيئة، وتدريب ُمدّربًا  على طرق إعادة  20التدريسي لجميع مدارس الجمارك، وتدريب 
من ضباط الجمارك من أجل زيادة الرقابة  500طرق إعادة التهيئة والممارسات الجيدة في التبريد، وآذلك تدريب 

  .  على استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والمعدات القائمة عليها في جمهورية الكونغو الديمقراطية
  

ة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية أن خطة إدارة اإلزالة النهائية قد حققت لقد أوضحت خط .12
فني  149من الفنيين في طرق إعادة التهيئة والممارسات الجيدة في التبريد، وتدريب  22تدريب :  اإلنجازات التالية

آما ذآرت . ة لفحص غازات التبريدمن ضباط الجمارك وشراء ثالثة أجهز 163تبريد متدّرب وترخيصهم، وتدريب 
  .فنّيًا 120ُوَرش عمل حضرها  7مراآز إعادة تدوير مرآزية، وتنظيم  4الخطة أيضًا أنه قد تم إنشاء 
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  تكلفة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  

دوالر  1 190 000ّدمت في األصل، تبلغ التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة، آما ُق .13
دوالر أمريكي  50 700دوالر أمريكي، بما في ذلك  110 700أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوآالة البالغة 

وسوف تساعد هذه الموارد جمهورية . لبرنامج  األمم المتحدة اإلنمائي 60 000لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و 
 21.49(طن متري من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية   390.77ة الرامية إلى إزالة الكونغو على تنفيذ األنشط

المبالغ المخصصة لكل نشاط  في خطة إدارة  4ُيبّين جدول .  2020مع نهاية عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون
  .  إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  
  ) أمريكي دوالر(ة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الكلفة الكلية للمرحل): 4(جدول رقم 

  
  اإلجمالي  2020  2018  2016  2013  2011  الوآالة  عنوان المشروع

  150,000  25,000  25,000  25,000  25,000  50,000  اليونيب  تدريب المدربين وفنيي التبريد

  140,000  20,000  20,000  25,000  25,000  50,000  اليونيب  تدريب ضباط الجمارك

  800,000  150,000  150,000  150,000  150,000  200,000  اليوئنديبي  مشروع االستثمارات 

  الرقابة والتقييم
  100,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  اليونيب  

  1,190,000  215,000  215,000  220,000  220,000  320,000  المجموع

  
  

  تعليقات األمانة والتوصية
  

  التعليقات
  

قامت األمانة العامة بدراسة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في جمهورية الكونغو  .14
ة ، ومعايير تمويل خطة اإلزال)54/39المقرر (الديمقراطية في سياق اإلرشادات الخاصة بإعداد خطة إدارة اإلزالة 

، والمقررات الالحقة الخاصة بهذه الخطة )60/44مقرر ال(في قطاع االستهالك آما اتفق عليه في االجتماع الستين 
  .2014-2011التي اتخذت في االجتماع الثاني والستين، وخطط عمل الصندوق متعدد األطراف للفترة من 

  
  مسائل تتعلق باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  
قد درست األمانة بيانات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والحظت زيادة عالية في هذا ل .15

وفي هذا الخصوص طلبت األمانة من برنامج األمم المتحدة للبيئة إعطاء تفسير لسبب ). 1أنظر جدول( االستهالك 
رنامج أن الزيادة في االستهالك ناجمة وأوضح الب. 2010-2008الزيادة وتقديم تبرير قوي مقنع وخاصة للفترة من 

عن زيادة في الواردات من معدات التبريد وتكييف الهواء نظرًا لحقيقة أن هذه المعدات المستوردة من آسيا وشمال 
إفريقيا آانت رخيصة جدًا ويمكن شراؤها، وبخاصة بعد الحرب عندما عاودت شرآات صناعية وتجارية آثيرة 

ي بعض الحاالت، آانت بعض الشرآات تستخدم معدات قديمة قائمة على المواد وف. نشاطاتها في البالد
، مما زاد من استخدام المواد %57الهيدروآلوروفلوروآربونية بنسبة تسّرب عالية تبلغ نحو 

وبحسب البرنامج، فقد سمح انخفاض أسعار المعدات وتحّسن األوضاع االقتصادية . الهيدروآلوروفلوروآربونية
، لكثير من المستخدمين النهائيين شراء مختلف األنواع من معدات التبريد والتكيف الرخيصة، 2006منذ عام السائدة 

  .    بما فيها أجهزة لالستخدام المنزلي
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    مادتي آما الحظت األمانة أيضًا أن جمهورية الكونغو الديموقراطية قّدمت األرقام الخاصة باستهالك .16

HCFC-141b و HCFC-142b  لكن خطة إدارة اإلزالة لم ُتغطِّ هذه المواد2009-2006للفترة من  7تحت المادة ، .
وقد أوضح برنامج األمم المتحدة للبيئة وقّدم نسخًا من المراسالت الحكومية الرسمية إلى أمانة األوزون التي طلبت 

وفي المحادثات . 2009-2006فترة من إعادة النظر في هذه البيانات لتظهر تجميد هاتين المادتين إلى الصفر في ال
الالحقة حول هذه المسألة، أبلغت أمانة األوزون أمانة الصندوق أنه بما أن استهالك المواد 

، فإن أي إعادة 5قد اسُتخدم الحتساب خط األساس المتثال أطراف المادة  2009الهيدروآلوروفلوروآربونية في عام 
وفق منهجية مراجعة بيانات خط األساس التي اعتمدتها األطراف األعضاء  نظر في البيانات الواردة يجب أن تسير

يجب رفع الطلب للدراسة من ِقبل لجنة : أي) (XV/19المقرر ( في بروتوآول مونتريال في اجتماعهم الخامس عشر 
ومع ذلك، . اسوقد أشارت أمانة األوزون على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للعمل على هذا األس). التنفيذ

ذآر برنامج األمم المتحدة للبيئة أن المسح الذي أجرته الحكومة ال يظهر استهالآا لهذه المواد، ولهذا فإن خطة إدارة 
      .    فقط HCFC-22اإلزالة تغّطي 

مانة إلى ،  لفت برنامج األمم المتحدة للبيئة انتباه األ2010عند مناقشة معدل النمو لالستهالك المتوقع لعام  .17
وبعد تلك %. 8معدل نمو استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستخدمة إلعداد خطة األعمال الخاصة بنسبة 

بناٍء  2010المناقشة، وافق برنامج األمم المتحدة للبيئة مرحلّيًا على استخدام نسبة النمو نفسها لتقدير استهالك عام 
وقد أدى ذلك إلى . لوارد في المسح وذلك من أجل احتساب خط األساس التقديريا 2009على االستهالك الفعلي لعام 

، وخط )طن من قدرات استنفاد األوزون 60.3(طن متري  1,096.1إلى  2010تعديل االستهالك التقديري لعام 
  ).     طن من قدرات استنفاد األوزون 58(طن متري  1,055.5أساس تقديري بنحو 

  
  ض آّلي في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةنقطة البداية لتخفي

لقد وافقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تحقيق التخفيض الكّلي المستدام الستهالك المواد  .18
البالغ  2009الهيدروآلوروفلوروآربونية، على اعتماد مستوى معدل االستهالك الحقيقي الوارد في مسح عام 

 1,096.1البالغ  2010واالستهالك الُمقّدر الُمعّدل لعام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 55.8(تري طن م 1.014.9
وقد أشارت . طن من قدرات استنفاد األوزون 58، مما أدى إلى )طن من قدرات استنفاد األوزون 60.3( طن متري 
وقد جاء الفرق من حقيقة أن خطة العمل  .طن من قدرات استنفاد األوزون 89.1ل إلى خط أساس بمقدار اخطة األعم

مستمدة من % 8من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية باستخدام نسبة نمو مقدارها  2010قّدرت استهالك عام 
 2009، بينما قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن استهالك عام 7الوارد تحت المادة  2009استهالك عام 

حسب نتائج  55.8طن من قدرات استنفاد األوزون إلى  85.7يجب إعادة مراجعته تنازليًا من  7الوارد تحت المادة 
  . المسح

  
  قضايا تتعلق بالتكنولوجيا والتكلفة

  
  

لقد قّيمت األمانة المنهجية المستخدمة في مسح المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، والحظت أن مختلف  .19
، 2007في األعوام % 33.3و % 25.1، %11الهواء قد زادت في البالد بنسبة  األنواع من معدات التبريد وتكييف

وبهذا الخصوص، طلبت األمانة من برنامج األمم المتحدة للبيئة إيضاح السبب في أن . على التوالي 2009، و2008
لوروفلوروآربونية هو وأفاد البرنامج أن مسح المواد الهيدروآ. نسبة الزيادة آانت نفسها لجميع المعدات طوال العام

أما في السنوات الماضية، فقد قّدرت نسبة . 2009الذي قّدر عدد المعدات في جمهورية الكونغو الديموقراطية في عام 
  .وهذا ما يفسر احتساب زيادات النسبة المستخدمة أعاله 2009الزيادة بناًء على الكميات الحقيقية في عام 

  
نشطة المقررة في خطة إدارة اإلزالة، وآيف يمكن لهذه األنشطة أن ُتبنى طلبت األمانة إيضاحات عن األ  .20

وقد أفاد برنامج األمم المتحدة للبيئة أن األنشطة، رغم . على أنشطة مماثلة ُنّفذت فعًال في خطة إدارة اإلزالة النهائية
ئية، آانت برامج التدريب تتعلق ففي مشروع خطة إدارة اإلزالة النها. تشابهها في المنحى، إال أنها مختلفة جدًا
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باالسترداد، وإعادة التدوير والتهيئة لالستخدام المنزلي باستخدام مواد الكلوروفلوروآربون، أما في خطة إدارة 
ومن جهة أخرى، سوف يتناول تدريب ضباط الجمارك ضبط . R-22اإلزالة، فسوف تتعامل البالد خصيصًا مع 

  . وآربونية والمعدات القائمة عليهاوتحديد المواد الهيدروآلوروفلور
  

وقد درست األمانة إلى أي مدى يمكن فيه استخدام األجهزة التجارية الصغيرة، وأجهزة النقاهة الصحية  .21
التدوير وإعادة الشحن المزّودة بناء على خطة إدارة اإلزالة النهائية، /اليدوية، ومضخات الهواء، ووحدات االسترداد

وقد أوضح برنامج األمم المتحدة للبيئة أن هذه المعدات . رة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةفي تنفيذ خطة إدا
  . أدوات إضافية/سوف تستخدم إلى الحد الممكن، ولكن هناك حاجة إلى معدات

  
المتحدة آما درست األمانة أيضًا برنامج المحّفزات الخاصة بالمستخدم النهائي، وطلبت إلى برنامج األمم  .22

وقال البرنامج أنه تم احتساب تكلفة . للبيئة توضيح آيف جرى تقدير مستوى الحوافز التي سُتمنح إلى المستفيدين
% 50التجارية، وجرى احتساب /التهيئة الحقيقية لبعض المعدات المنزلية/ الحافز باألخذ في الحسبان تكلفة التحويل

  .أما الفرق، فسوف يدفعه المستخدم النهائي. زآحد أقصى من قيمة هذه التكلفة آمبلغ للحاف
  

أعربت األمانة عن قلقها بخصوص برنامج التدريب المقترح، والحظت أن برنامج األمم المتحدة للبيئة ينوي  .23
وقد طلبت األمانة من البرنامج دراسة عقد دورات تدريب في وقت مبكر، . 2019عقد جلسَتْي تدريب سنويًا حتى عام 

ونتيجة لذلك، يستطيع ضباط الجمارك ومفتشي البيئة ووزارة التجارة المساهمة . متدربين لخفض التكلفةوتجميع ال
وقد أفاد البرنامج أن خطة التدريب هذه مبنية على حقيقة أن التكنولوجيات . مبكرًا في خطة إدارة اإلزالة وبشكل فاعل

ن والضباط على إطالع بأحدث التطورات في عالم تتغير باستمرار، ولذلك سوف تكون هناك حاجة إلبقاء الفنيي
ووعد البرنامج بدمج . وإضافة إلى ذلك، سوف يؤدي توزيع التمويل بين الدفعات إلى نشر التدريب أيضًا. التكنولوجيا

  .     دورات التدريب إلى أقصى حد ممكن آما اقترحت األمانة

طن  1.055.5ى حقيقة أن خط األساس التقديري الحالي، البالغ آما لفتت األمانة انتباه األمم المتحدة للبيئة إل .24
طن متري وهو الحد المقرر لالستهالك المنخفض  360أي أعلى من ) طن من قدرات استنفاد األوزون 58(متري 

، يضع جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن فئة الدول الغير منخفضة االستهالك، في الوقت 60/44حسب المقرر
وسوف يجري احتساب هذا . 2015سوى أهداف اإلزالة لعام  60/44غطي فيه التمويل بناء على المقرر الذي ال ي

آيلوغرام من االستهالك المحّدد في قطاع الخدمة، ولكنه سوف يتقرر من اللجنة /دوالر أمريكي 4.5التمويل بناًء على 
ت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تكلفة وقد عّدل. 62/11التنفيذية حسب آل حالة منفردة بناًء على المقرر 

  :  خطة إدارة اإلزالة للمرحلة األولى، آما يلي
  

  )دوالر أمريكي(الكلفة المنقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ): 4(جدول رقم 
  

  
دوالر أمريكي  475 000طة إدارة اإلزالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمبلغ لقد تقرر تمويل تنفيذ خ  25.

، وهذا يتطلب تحقيق تخفيض بنسبة 2015لتحقيق أهداف خطة اإلزالة حتى عام ) باستثناء تكاليف دعم الوآاالت(
طن  5.8( طن متري 105.55وسوف تسمح هذه الموارد لجمهورية الكونغو بالتخلص من . 2015حتى عام % 10

  .    2015بحلول عام ) من قدرات استنفاد األوزون
  

  اإلجمالي  2013  2011  الوآالة  عنوان المشروع
  100,000  50,000  50,000  اليونيب  وفنيي التبريدتدريب المدربين 

  75,000  50,000  25,000  اليونيب  تدريب ضباط الجمارك
  240,000  140,000  100,000  اليوئنديبي  مشروع االستثمارات

  60,000  40,000  20,000  اليونيب  الرقابة والتقييم
  475,000  280,000  195,000  المجموع
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  التمويل المشترك

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى ) ح(54/39استجابة للمقرر  26.
 XIX/6من المقرر ) ب(11ة من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية عمال بالفقر

الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف،  أوضح برنامج األمم المتحدة للبيئة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية 
تنوي العمل عن قرب مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتطوير برنامج تمويل مشترك 

  .توفير الطاقةقائم على فوائد الطقس و

  التأثير على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، التي تتضمن  27.
إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، ستؤدي إلى 

من ) آغ(وآل آيلوغرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-لوروآربونخفض آمية الهيدروآلوروف
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرها نحو  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
عث ويشير تقدير أولي للتأثير على المناخ، آما قّدرتها جمهورية الكونغو، أنه لن ينب. مكافئ ثاني أآسيد الكربون

من مادة % 65الكربون في الغالف الجوي، إذا ما جرى استبدال  أآسيدطن من مكافئ ثاني  1,247,400
الكربون إذا ما استبدل  أآسيدطن من مكافئ ثاني  2 550، أو R-410aفي البالد بمادة 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

رقام أعلى من تأثير المناخ المحتمل لخطة وهذه األ. بالهيدروآربون  22-من مادة الهيدروآلوروفلوروآربون% 10
. الكربون أآسيدطن من مكافئ ثاني  70 702والمقّدر بنحو  2014-2011إدارة اإلزالة المشار إليه في خطة األعمال

من % 10ويعود السبب في ذلك إلى أن القيمة الواردة في خطة العمل مبنية على نسبة تخفيض ألثر المناخ مقدارها 
  .دروآلوروفلوروآربونية التي ستتم إزالتهاالمواد الهي

ويمكن . وال يوجد في الوقت الحالي توقعات أآثر دقة عن األثر على المناخ لألنشطة المنفذة في قطاع الخدمة 28.
تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 

بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن سنويا منذ 
التي  22-استردادها وإعادة تدويرها وعدد التقنيين الذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون

  . أعيد تهيئتها

  2014- 2011 خطة عمل الصندوق متعدد األطراف للفترة من

دوالر أمريكي،  000 475مبلغ  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو برنامج األمم المتحدة للبيئةيطلب آل من  29.
ويبلغ المبلغ . إضافة إلى تكاليف دعم لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

دوالر أمريكي، بما في ذلك تكلفة الدعم، وهو ضمن المبلغ  150 527  2011-2014الكّلي المطلوب للفترة من 
  .اإلجمالي في خطة األعمال

واستنادا إلى خط أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ والبالغ  30.
ية الكونغو الديموقراطية حتى فإن مخصصات جمهور ،)طن من قدرات استنفاد األوزون 58(طن متري  1,055.5
  .60/44دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  475 011ينبغي أن تكون  2015إزالة عام 

  مشروع االتفاق

يرد مشروع اتفاق بين حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية واللجنة التنفيذية بخصوص خطة إدارة إزالة  31.
  .في المرفق األول بهذه الوثيقةالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية موجودة 
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  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في 32.

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
، 2015-2011الهيدروآلوروفلوروآربونية بحكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية للفترة من 

دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوآالة بمبلغ  235 000ر أمريكي، ويشمل دوال 527 150بمبلغ 
دوالر أمريكي وتكاليف دعم  240 000دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و  30 550

  دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ 21 600الوآالة بمبلغ 

مقراطية وافقت في االجتماع الثالث والستين على وضع مالحظة أن حكومة جمهورية الكونغو الدي  )ب (
نقطة بداية لتأمين معدل تخفيض في استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بخط أساس مقداره 

البالغ  2009طن من قدرات استنفاد األوزون، جرى احتسابها باستخدام االستهالك الحقيقي لعام  58
، واالستهالك التقديري المعّدل لعام )رات استنفاد األوزونطن من قد 55.8(طن متري  1,014.9

  ؛)طن من قدرات استنفاد األوزون 60.3(طن متري   1,096.1والبالغ  2010

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية واللجنة التنفيذية لتخفيض   )ج (
  بصيغته الواردة في المرفق األول بهذه الوثيقة؛ استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية،

ألف من االتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل   )د (
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير 

سموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، في مستويات أقصى استهالك م
  مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ و

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ه(
فيذ ذات الصلة بمبلغ   الهيدروآلوروفلوروآربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وخطة التن

 350دوالر أمريكي، وتكاليف دعم الوآالة البالغة   95 000دوالر أمريكي، ويشمل  216 350
دوالر أمريكي وتكلفة دعم الوآالة  100 000دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و  12

  .دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 9 000بمبلغ  
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالللصندوق  واللجنة التنفيذية جمھورية الكونغو الديمقراطيةحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

التنفيذية فيما واللجنة ") البلد(" ] مھورية الكونغو الديمقراطية جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
إلى ") وادّ الم("ألف  -1يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع  2015كانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  52,2كمية ثابتة قدرھا 
عند تحديد  2011الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة  في 

مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر ، مع تعديل الت7خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 
60/44. 

من  2-1بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي .ألف-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخ) الھدف": جيم، المجموعة األولى مواد المرفق

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .الموادمن كل من ) االستھالك المؤھل المتبقي(  3-1-4ألفقي ا الصف

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3عات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتما
 ").التمويل

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو من ھذا االتفاق") األھداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  المذكورة

 .من ھذا االتفاق) ب( 5المبيّن في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع الل 60قبل  بالشروط التالية جنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية ھي جميع . ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

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

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

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل ابلد قد قدم تقأن يكون ال  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح
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تاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل الم
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛
ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت

ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي
ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم أو حت

  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاقسوف يضمن البلد إجراء رصد  6-
 ةوتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا  خطة التنفيذ التابعة للشريح") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل على وسيخضع ھذا الرصد أي. ألف -5السابقة وفقا ضا
 ).ب(5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  وإعادات . ألف-1ھذه المبالغ وفقا

خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

سات في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سيا 30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . قرير عن تنفيذ الشريحةإبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في الت

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

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

ة المت  )أ ( د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف احة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

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

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن ارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إد 9-
برنامج األمم المتحدة ( اليونيب وقد وافت. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا

برنامج األمم المتحدة ( اليوئنديبي تكما وافق") الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  )للبيئة
تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما ) الوكالة المنفذة المتعاونة(الوكالة المنفذة المتعاونة  تكونعلى أن  )اإلنمائي

 ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج. يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق
ع ألي من الوكاالت المنفذة ابأعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

  .في ھذا االتفاق المشتركة

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات  طلب مقدم بشأن خطة

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة  ).ب(

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا . في التنفيذ
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وقد أبرمت الوكالة المنفذة . لشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق ا–6في قائمة التذييل 
الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 

للجنة التنفيذية من حيث المبدأ، وتوافق ا .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
من  4-2 و  2-2 ةاألفقي وفبالرسوم المبيّنـة في الصف والوكالة المنفذة المتعاونة على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2التذييـل 

ي المحددة ف 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
 للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهح 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
ألف، عن ّكل طن من  -7محّددة في التذييل ر اليدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونتخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

 .5ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة اتخاذ 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
 .دتمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البل

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .من االمتثال لھذا االتفاقق على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

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

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية لتنقيحات التالية عليھا وفقالتنبؤ بھا في الخطة وا
إلى ) ھ(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل . لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا . ھذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: لفأ -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 58 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

 األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
 

 المجموع 2015 2014 20122013 2011  
مونتريالجدول تخفيضات بروتوكول 1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى
 )أطنان قدرات استھالك األوزون(

 ال ينطبق 52 58 58ال ينطبقال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك 1.2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة

أطنان قدرات استھالك (األولى 
 ) األوزون

 ال ينطبق 52 58 58ال ينطبقال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة2.1
 235,000 23,500  116,500  95,000 )دوالر أمريكي) (اليونيب(الرئيسية 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية2.2
 30,550 3,055  15,145  12,350 ) دوالر أمريكي(

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة2.3
 240,000 24,000  116,000 100,000)دوالر أمريكي) (اليوئنديبي(المتعاونة 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة2.4
21,600 2,160  10,440  9,000 ) دوالر أمريكي(

دوالر(إجمالي التمويل المتفق عليه 3.1
475,000 47,500  232,500 195,000 )أمريكي

52,150 5,215  25,585  21,350)دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم 3.2
دوالر(إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3

527,150 52,715  258,085 216,350 )أمريكي

أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من 4.1.1
 )األوزون

5.8

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 4.1.2
 )األوزون

0

52.2 )أطنان قدرات استھالك األوزون(   22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 4.1.3
  
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
في السنة المحددة الثاني ل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   2

ة   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

اطات المدر ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف ج
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7لغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبا ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

عن من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  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

قق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التح
) 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 

طلع بھ  )ج( ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ار ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف وين. المنظور أن تط ي أن يغطي ھ نةبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى ا بيان تعل  .إلنترن
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير كل طلب شريحة ة انظر الفق(، كال من السرود والوصف الخاص ب ) أعاله) أ(1رة الفرعي

ا )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة إال بالنسبة. أعاله ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل  ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل للسنوات الس
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

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

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/28 
Annex I 

 

6 

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 
     
واد   1 ة الم ة إدارة إزال ذ خط ة تنفي ن حال نوية ع ة س ارير مرحلي ة تق دة األوزون الوطني تقدم وح س

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيب

ة وال 2 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة رصد وضع خطة إدارة إزال ند اليونيب عملي تحقق من سوف تس
 .إنجاز أھداف األداء المحددة في الخطة إلى شركة محلية مستقلة أو لخبراء استشاريين محليين

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع لةؤومسة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  4
  :التالي

ة ضمان   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

د أُكملت   )ج( تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 .ألف-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة ويالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( في ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
اتمل توتش .ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

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(

فافية ضمان وجود آليّة تشغيلية   )ح( ة ومتسمة بالش تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط(

رة   )ي( ا للفق ال وفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث اق، تحدي د من االتف بالتشاور مع البل
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .اري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلد  )ل(
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  5
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا 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

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
ذه . تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  6 د ھ ة ويمكن مواصلة تحدي األنشطة في وثيق

  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على
  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت

    تابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق الت
تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ج(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن  دوالر أمريكي 163,64التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   7

- 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من كّل 
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة 

  


