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  المشروعات المتعددة السنوات (أفغانستان)       -ورقة تقييم المشروع               

  الوكالة  ) عنوان المشروع                                                                                               أوال(

  ، ألمانيا (دور رئيسي)اليونيب                                 )، الشريحة الثانيةخطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى

 (المرفق جيم المجموعة األولى)  7) أحدث بيانات المادة ثانيا( 2012عام    (طن من قدرات استنفاد األوزون) 17.34

 ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا( 2012عام 

استخدام  إجمالي االستھالك القطاع
 المختبر

عامل 
 تصنيع

مكافحة  التبريد مذيب
 الحرائق

 مادة كيميائية أيروسول رغوة

  التصنيع الخدمة  

  123-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         
124-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية           
ب141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية           
ب142-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد            

22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية     17.34    17.34  

 ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(

2010 - 2009خط األساس:  23.80 نقطة البداية للتخفيضات المجّمعة المستدامة:  23.80  

  قدرات استنفاد األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل (طن من 

:تمت الموافقة عليھا بالفعل 23.80 المتبقية 15.47  

  لمجموع    2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  )  خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن   ألمانيا
    من قدرات استنفاد األوزون)

    2.35  0.34  صفر  صفر  1.00  صفر  صفر  1.01

    220.662  31.952  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  94.920  ( دوالر األمريكي) التمويل

إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن   اليونيب
    من قدرات استنفاد األوزون)

    3.36  0.49  صفر  صفر  صفر  صفر    1.42

    315.072  46.132  صفر  صفر  صفر  صفر    133.600  التمويل ( دوالر األمريكي)

 
  المجموع    2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  )  بيانات المشروع سادسا(

حدود االستھالك في بروتوكول 
  مونتريال

    23.8  23.8  21.42  21.42  21.42  21.42  21.42  15.47    
 

 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به من 
االستھالك (طن من قدرات استنفاد 

    األوزون)

 ال ينطبق   15.47  21.42  21.42  21.42  21.42  21.42  23.8  23.8    

التمويل 
الموافق 

عليه 
(دوالر 

 أمريكي)

تكاليف   اليونيب
  المشروع

120.000      118.000      120.000      40.825    398.825  

تكاليف 
  الدعم

15.600      15.340      15.600      5.307    51.847  

تكاليف   ألمانيا
  المشروع

85.000      84.000      83.000      28.276    280.267  

تكاليف 
  الدعم

11.050      10.920      10.760      3.676   36.436  

األموال التي وافقت 
عليھا اللجنة التنفيذية 

  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

  205.000               صفر      205.000

تكاليف 
  الدعم

  26.650                صفر      26.650

مجموع األموال 
 المطلوبة للحصول

على الموافقة في ھذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي
  

تكاليف 
  المشروع

  202.000                202.000      صفر

تكاليف 
  الدعم

  26.260                26.260      صفر

  
  الشموليةلموافقة ل  توصية األمانة: 
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  وصف المشروع                                                                    

، طلبا إلى أفغانستانة، نيابة عن حكومة الرئيسيبوصفھا الوكالة المنفذة  اليونيب (برنامج األمم المتحدة للبيئة). قدمت 1
االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية من أجل تمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى لخطة ادارة إزالة المواد 

دوالر أمريكي  118.000ويتألف من دوالرا أمريكيا،  228.260بمبلغ  HPMP(1الھيدروكلوروفلوروكربونية (
دوالر أمريكي باإلضافة إلى  84.000دورالر أمريكي لليونيب، و 15.340باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

مرحلي عن تنفيذ  دورالر أمريكي لحكومة ألمانيا. ويتضمن طلب التقديم تقرير 10.920تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 2014الشريحة األولى من خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ الشريحة للفترة من عام 

  .2017إلى عام 

  نظام الترخيص والحصص 

يناير  كانون الثاني| بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارا من أول الخاصةبدأت أفغانستان إنفاذ الحصص و. 2
طن من  6.05طن متري ( 110لتخصيص الحصص وأصدرت  2012ابريل عام نيسان|. وكونت لجنة في 2013

الحد   أدنى من 2014 عام . وسوف تكون حصة2013قدرات استنفاد األوزون) إلى خمسة مستوردين في عام 
، بلغ مجموع 2014أبريل عام اعتبارا من وفي االتفاق.  المشار إليه مستوى االستھالكل األقصى المسموح به

  طن من قدرات استنفاد األوزون). 7.43طن متري ( 135من قبل جميع المستوردين  المطلوب الواردات

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  شريحة األولى من الخطة أعالة:وقد تم تنفيذ األنشطة غير االستثمارية التالية خالل ال. 3

تشمل حظرا كي السيطرة على المواد المدمرة لطبقة األوزون لالخاصة بتمت صياغة تعديل على الالئحة  (أ) 
 .2015يناير كانون الثاني| منالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارا على استيراد المعدات القائمة على 

  ؛ من أجل تحسين الكفاءة حصصالأيضا إجراءات التعديل إلدارة سطت وبُ 

على مراقبة  مسؤوال حكوميا 50من موظفي الجمارك و  465وتدريب  دورات تدريبية عشرتنظيم  جرىو(ب) 
المواد  صفقات الجمارك حيث تتركزخاصة ب لتبريد لثالث وظائفلفات ثمانية عشر معرّ  ووفرتالواردات. 

  ن؛ المستنفدة لألوزو

خدمة ال ممارساتمجال  فنيا من قبل مستشار دولي في  30تدريب المدربين وتدريب برنامج لتم تنظيم و  (ج)
  في الخطة؛ و  المخطط له التدريب الالحقكمدربين في  الذين تم تدريبھم بالعمل بعض الفنيينسيقوم جيدة. وال

 ةورش 271وضعت قاعدة بيانات لتسجيل رسم االستھالك. وقد بشأن  وأجري مسح على ورش الصيانة  (د)
المواد  مورديعدد الفنيين، ووالموقع، واالستھالك،  عنعمل وجمع المعلومات 

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تدليلي مشروعلومواصفات المعدات لمراكز االستصالح، و تصميم عنصر االستثمار، وضعت وثائقوفيما يتعلق ب. 4
. ولكن ياخفي قصري ھيدروكلوروفلوروكربون الإلى تكنولوجيا غير  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتحويل من أجل 

                                                 
والستين المكرس للحد من  في اجتماعھا الثالث   بافغانستانالخاصة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة ادارة إزالة على وافقت اللجنة التنفيذية  1

  .2020 يناير كانون الثاني| 1 بحلولفي المائة من خط األساس  35بنسبة  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةااستھالك 
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المضي قدما؛ واقترحت حكومة ألمانيا إلغاء  لم يتمكن المشروع التدليلي من، ياخنظرا لعدم وجود استجابة من قصري 
  .وفقا لذلك المشروع 

   مستوى االنفاق 

في المائة)  من األموال  50.2دوالر أمريكي ( 103.000رف مبلغ ، صُ 2014عام  شباط/فبراير. اعتبارا من 5
دوالر أمريكي. وسيتم  22.000دوالر أمريكي وتم االلتزام بمبلغ  205.000المعتمدة للشريحة األولى  البالغة 

  دوالر أمريكي خالل تنفيذ الشريحة الثانية. 80.000رصيد البالغ الاستخدام 

  بالشريحة الثانية من خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخطط السنوية الخاصة

   ما يلي: 2017و  2014. وتشمل األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا بين عامي 6

؛ وتوفير موظفي الجماركمن   60دورتين تدريبيتين ل  اجراءوحصص؛ التراخيص والمواصلة إنفاذ نظام   (أ) 
  دوالر أمريكي من اليونيب)؛  13.000لتبريد (لفات معرّ  ةخمس

؛ وتوفير أدوات ومعدات الجيدة على ممارسات تقديم الخدمات فنيا 160تدريبية لتدريب دورات أربع اجراء (ب) 
  دوالر أمريكي من اليونيب)؛  55.000) (انمجموعتوإعادة التدوير ( اإلسترداد

استصالح التبريد بما في ذلك توفير المعدات خاص ب لمبرداتفي مجال ا دارة الكفاءةإل(ج) إنشاء مركز وطني 
تحويل تصنيع معدات من أجل  ةض التدليليوالعرالتدريب و قديمتالتبريد؛ و استرداد واستصالح علىوالتدريب 

  دوالر أمريكي من حكومة ألمانيا)؛  84.000التبريد (

  دوالر أمريكي من اليونيب)؛ و  14.000وضع وتوزيع مواد التوعية وإجراء أنشطة التوعية (   (د)

من دوالر أمريكي  36.000( 2013ام عن عإلنجازات السنوي ل التحققإجراء رصد المشاريع والتنسيق و  ) ھ(
  .)اليونيب

  تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق

  التعليقات

  نظام التراخيص التشغيلية 

 نظام وطني قابل للتنفيذ لديھا ، أكدت حكومة أفغانستان من خالل رسالة رسمية بأن 63/17. وتمشيا مع المقرر 7
النظام قادر على الحفاظ على أن ذلك والھيدروكلوروفلوروكربون  وتصدير تراخيص وحصص استيرادخاص ب
   .الھيدروكلوروفلوروكربونللجدول الزمني الخاص ببروتوكول مونتريال إلزالة لبالد اامتثال 

خطاب تأكيد من قبل الحكومة لضمان االمتثال، أشارت األمانة إلى أن الحصة اإلجمالية  أنه قد قدمفي حين و.  8
طن  432.7أقل بكثير من خط األساس (  ھي 2013إلى خمسة مستوردين في عام صدرت التي طن  110 البالغة

كانت  2013ت اليونيب أن سنة رخيص والحصص وإنفاذھا. وأوضحالتنظام كذلك عن نطاق  تمتري ) واستفسر
في نظام ادرجوا حاليا تحديد ثمانية مستوردين ووتم . الھيدروكلوروفلوروكربونصدار حصص إلالسنة األولى 

وحدة األوزون وستقوم رات بغرب البالد. يھمقاطعة احد في مستورد وفي العاصمة كابول و منھم الترخيص، سبعة
في نظام التراخيص.  غير المرخصين في أربع مدن أخرى وإدراجھم مواصلة تحديد المستوردينب)  NOU(الوطنية 

تراخيص نظام الإنفاذ يواجه ، الھيدروكلوروفلوروكربون مستورديجميع  لى الرغم من أن اللوائح تشملعو
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قضايا ال ھافضاعِ وت، الشرقيالجنوب  تي يسھل اختراقھا في الغرب ومناطقتحديات كبيرة بسبب الحدود ال حصصالو
ستخدام الخاص الفيما يتعلق باخاصة ولواردات غير المرخصة ومن الصعب جدا الكشف عن ا. المتصاعدةمنية األ
تقوم الحكومة باحراز تقدما مطردا نحو نظام تحكم فعال لمواد الھيدروكلوروفلوروكربون، و. ات واألفرادلمؤسسل

موظفي  دربت وحدة األوزون الوطنية عدد كبير منو. الحكموتحديات  الماثلة األمنيةغض النظر عن القضايا وذلك ب
صيانة لمراقبة االستھالك العمل بشكل وثيق مع ورش كانت تغازات التبريد، ولقد  اتفعرّ زودتھم بمالجمارك و

ئات المستقلة خطابات رسمية إلى المؤسسات الحكومية والھي رسلت. وقد إينوتحديد المستوردين غير المرخص
 تعاوني. والمستوردن المرخصون التي وفرھااستخدام المبردات إليھم منية) تطلب األشركات الاألخرى (البنوك و

بناء على معرفتھم  المشروعينين غير حدة األوزون الوطنية لتحديد المستوردِ  أيضا مع المستوردون المسجلون
ضال عن بدعم من الوكاالت الحكومية األخرى، فويجري استمرار تحسين إنفاذ التراخيص والحصص لسوق. با

  أصحاب المصلحة الرئيسيين.

ھيدروكلوروفلوروكربون الوإلى أي مدى تعكس استھالك  7استفسرت األمانة العامة عن كيفية جمع بيانات المادة و. 9
. المسجلة ھيدروكلوروفلوروكربونالجميع واردات  تدرجأ 7أن بيانات المادة اليونيب  تفي البالد. وأوضح الحقيقي

بيانات االستيراد التي جمعتھا دائرة الجمارك  المبلغ عنھا تستند على البيانات أن وحدة األوزون الوطنيةتوصلت و
في  33صمة، التي تضم ورش الصيانة في العا دراسات استقصائية عننفذت وحدة األوزون الوطنية أيضا و. األفغانية

أن وحدة الاالستھالك. وتعتقد  منلتحقق من بيانات االستيراد، وبالتالي، لفي البالد،  تلك الورشالمائة من مجموع 
وحدة النھج الحالي الوستواصل  من الھيدروكلوروفلوروكربون. البالد الكامل استھالكاشتملت على  7بيانات المادة 

  ين في نظام التراخيص.ن كافة المستوردِ لجمع البيانات حتى يتم تضمي

   2013عام االمتثال في والتحقق من الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك 

خط  رروقد قُ . 2013إلى عام  2008من عام  22- الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك  1الجدول رقم  . ويبين10
بناء على االستھالك الحقيقي طن من قدرات استنفاد األوزون،  23.8 بالھيدروكلوروفلوروكربون امتثال أساس 

خط  كان و. 1كما ھو مبين في الجدول  2010و  2009من بروتوكول مونتريال لعام  7بموجب المادة  المبلغ عنه
 فغانستانأخطة ر عندما تمت الموافقة على استنفاد األوزون أعلى من المقدّ من قدرات طن  0.5 المقرر البالغاألساس 

من طن  0.42 الفعلي البالغ 2010، وذلك ألن استيراد عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  الخاصة بإدارة إزالة
 المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من 0.5تم استيراد  ر، كماكان أعلى من المبلغ المقدّ  استنفاد األوزونقدرات 

جتماع ال IV/24قرر للمستھالك وفقا ھا كاالتي تم تضمينو اتدويرھ المعاد 22-يةالھيدروكلوروفلوروكربون
دون أي تبعات تمويل للصندوق . ولذلك سيتم تعديل نقطة االنطالق استنادا إلى خط أساس ثابت، من 2األطراف

  المتعدد األطراف.

 تقديري) 2013، عام 2012-2008من عام  7(بيانات المادة  22- : استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1الجدول 
 السنة 2008 2009 *2010 2011 2012 **2013 خط األساس

   mtطن متري  143.0 403.5 452.0 437.06 315.22 321.10 432.7

   (طن من قدرات استنفاد األوزون) 7.9 22.2 24.9 42.4 17.34 17.66 23.8
 ).من قدرات استنفاد األوزون طن 0.5( المعاد تدويرھا 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواردات  * ال تشمل

  تقديري* *
  

اتصل في  االنخفاضأن  ت اليونيب، أوضح2012انخفاض االستھالك في عام  بشأنمانة لأل. وردا على سؤال  11

                                                 
ن االعتبار، عند حساب االستھالك، استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المعاد الجتماع األطراف على "أن ال تأخذ بعي IV/24ينص المقرر  2

من البروتوكول)، شريطة أن تخضع البيانات عن تلك  5من المادة  1تدويرھا واستخدامھا (إال في حالة حساب استھالك سنة األساس بموجب الفقرة 
  ."7الواردات والصادرات لتقديم التقارير بموجب المادة 
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القطاع  فيتأثير سلبي على استثمارات كبيرة  األمر الذي كان لهاإلعالن عن انسحاب القوات الدولية المقام األول ب
إلى التبريد وتكييف الھواء. باإلضافة  أجھزة تركيب مما أدى بدروه إلى خفض الخاص وكذلك بناء المساكن الجديدة،

إلى خفض استخدام ويؤدي ذلك ، انتھتأنھيت العديد من المشاريع التي تدعمھا جھود إعادة التأھيل الدولية أو ذلك، 
  .روكلوروفلوروكربونالھيد

 أشارت األمانة إلى أن تقريرو. إلى التحقق السنوي دولة غير مستھلكة لكميات قليلةبصفتھا  أفغانستانوتتعرض .  12
احتمال االمتثال لھدف التجميد. و 2013توضيحات بشأن استھالك عام تقديم وطلبت الدرج في يالتحقق لم  عن

 البالغة على من الحصة الصادرةأ 2013يكون االستھالك الحقيقي في عام من المتوقع أن أنه   ت اليونيبوأوضح
حصة، ولكن من المتوقع أن تكون أقل بكثير من خط الطن متري بسبب بعض الواردات غير المرخصة خارج  110

 321.1 حواليب 2013استنادا إلى البيانات األولية، يقدر استھالك عام واألساس بسبب تراجع األنشطة االقتصادية. 
قطاع لإجراء مسح آخر بوحدة األوزون الوطنية  وستقوم امتثال. في حالة  الدولة يبدو أن على ما طن متري و

االستھالك في كل ورشة عمل وعدد  تدقيق البيانات الجمركية، وذلك باستخدام معلومات مثلل 2014الخدمات في عام 
وفر البيانات المدققة فھم أفضل الستھالك وست البالد. فيقدرات األوزون المستوردة  من معداتال

وإذ تشير األمانة إلى أن اليونيب ستقدم  إلبالغ.من أجل ا رقام األ تحديد، وبالتالي تسھيل الھيدروكلوروفلوروكربون
، توصي في مقرر النص أن التمويل الموافق عليه للشريحة الثانية لن يتم 2014عام  /يونيهفقط تقرير التحقق في تموز

  .2013نقله إلى اليونيب حتى يتم تلقي تقريرا عن التحقق يؤكد أن أفغانستان تمتثل لبروتوكول مونتريال في 

   2012 إلي عام 2011 عام من للفترة استعراض التقرير المرحلي

في قصري  التدليليللمشروع  الر أمريكيود 14.392 على إجمالي مبلغ ةأنه تمت الموافقإلى  أشارت األمانة و. 13
، على ھذا األساسودوالر أمريكي) قبل إلغاء المشروع.  5.000تصميم ومواصفات المعدات (بتكلفة وضع . وقد ياخ

ألمانيا أن االستھالك في القطاع أوضحت حكومة و). دوالر أمريكي 9.392( ويبلغ التمويل يجب أن يعاد المتبقي من
. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإلزالة مساعدة الالمؤسسات في ھذا القطاع الفرعي إلى تحتاج الفرعي للتصنيع ينمو و

 التدريب توفير خالل من كابول في المكون ھذا وتنفيذاقترحت حكومة ألمانيا االنتظار حتى تحسن الوضع األمني و
إلى البدائل  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتنفيذ ھذا المكون المشاريع الصناعية في التحول من وسيسھل . والمعدات

  المواد المستنفدة لألوزون.من الخالية 

   2017 عام إلى 2014 عام من لفترةل خطة العمل

بالنظر إلى القضايا تنفيذ الشريحة الثانية المضي قدما يمكن لكيف بعد استعراض خطة العمل،  ت األمانة،. وتساءل14
بأن وحدة األوزون الوطنية قادرة على تنفيذ األنشطة على أرض الواقع  األمانةبلغت األمنية الجارية في أفغانستان. وأُ 

لمركز ھا تسليمتقوم بسو المعدات الالزمة حكومة ألمانيا وبالنسبة لعنصر االستثمار، فستشتري. اليونيببمساعدة من 
وضعت في الشريحة األولى. التي تصميم العلى وثيقة بناء تحويل التصنيع الى كابول جل الخاص ومن أالستصالح ا
 وجهيُ للفنيين. وسوف  االستصالح وإجراء التدريب ذي الصلةسيتم توظيف خبير استشاري دولي إلنشاء مركز و

األنشطة المخطط لھا  ويمكن تنفيذالتدابير األمنية التي تقدمھا األمم المتحدة. ب تم حمايتهيو اليونيب االستشاري من قبل
  .بناء على ھذا الترتيبفي الشريحة الثانية 

  الخاص بخطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتفاق لمراجعة 

خط أساس  تقريرألفغانستان قبل  خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموافقة على  تمت. و 15
خطة ادارة إزالة المواد الموافقة على بوفقا لذلك، و. االمتثال الخاص بالھيدروكلوروفلوروكربون

( " األھداف  ألف-  2تحديث الملحق  ،األمانة، في جملة أمور إلىطلبت اللجنة التنفيذية  الھيدروكلوروفلوروكربونية
وفقا لذلك  النتائح مستوياتب، وإخطار اللجنة ارقام االستھالك األقصى المسموح بھأل باالضافةتفاق من االوالتمويل ") 

جدول الزمني الو 7استنادا إلى البيانات المقدمة من قبل حكومة أفغانستان بموجب المادة و( د ) ) .  63/52قرر م( ال
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إضافة فقرة جديدة لإلشارة إلى جرت اق، و، تم تحديث الفقرة والمالحق ذات الصلة من االتفلإلزالة التدريجية المنقح
، كما ھو مبين في المرفق األول الثالثة والستينفي الجلسة  تم التوصل إليه ذلك الذي يحل محلالمحّدث  تفاقاالأن 

  .الثاني والسبعينلتقرير الختامي لالجتماع باسيتم إلحاق االتفاق المعدل الكامل ولھذه الوثيقة. 

  ستنتاجاال
  

تنفيذ الشريحة األولى باطراد، ال يتقدم أشارت األمانة إلى أنه على الرغم من التحديات المختلفة في البالد، و.  16
. وقد تم تدريب المدربين لتوفير مزيد من التدريب لموظفي اليونيبسيما المكونات غير االستثمارية التي تنفذھا 

في مناھج مؤسسات التدريب د الھيدروكلوروفلوروكربونية بالمواالجمارك والفنيين. ويجري دمج القضايا المتعلقة 
على أساس منتظم بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقضايا المتعلقة على التدريب اأن يجرى المھني. وھذا يسمح 

  كجزء من التدريب المھني.

نظرا  بقدر كاف  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة ادارة إزالة المواد األنشطة المخطط لھا في وتم تنفيذ .  17
كل ورشة عمل  تحديد معالمالھامة ل وحدة األوزون الوطنية جھود بشكل خاصالحظ األمانة العامة وتلظروف البالد. 

على الرغم من التحديات التي تواجه البالد، أكدت وعن طريق الدراسات االستقصائية السنوية التفصيلية.  اواستھالكھ
باالمتثال، وتحرز تقدما مطردا نحو السيطرة الكاملة على  لتزمتأنھا و ،قائمالحكومة أن نظام التراخيص والحصص 

الذي  النھج فإن ، في ظل الظروف السائدة، ولدى األمانة انطباعا بأنه. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواردات 
لضمان وجود مستوى معين من الرقابة على االستيراد وتوسيع فعالية الضوابط  مناسبوحدة األوزون الوطنية  تهبعتا

  نتيجة لذلك، توصي األمانة بالموافقة على الشريحة الثانية على النحو الوارد في التوصية.وعلى مر الزمن. 

 التوصيات
 

:بما يلي القيام توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية. 18  
إدارة إزالة المواد  خطةليط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى تح  ) أ(

  ) في أفغانستان؛خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(الھيدروكلوروفلوروكربونية 

االتفاق بين حكومة  ألف من-2ألف و -1 ت، التذييال1الحظ أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الفقرة ت(ب) 
أن ، ولمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالمتثال  المقرر ساساألخط  بناء علىأفغانستان واللجنة التنفيذية، 

 في الذي تم التوصل إليهيحل محل  المحّدث لإلشارة إلى أن االتفاق قد تمت إضافتھا 16جديدة الفقرة ال
  على النحو الوارد في المرفق األول لھذه الوثيقة ؛ و ،الثالثة والستينالجلسة 

المواد في استھالك  ذلك أن نقطة البداية المنقحة لخفض التراكم المستدامالحظ كت(ج) 
 22.2وسط استنفاد األوزون، وتحسب باستخدام مت من قدراتطن  23.8كان الھيدروكلوروفلوروكربونية  

 24.9ستھالك (تتألف من االاستنفاد األوزون من  من قدراتن ط 25.4و  2009 لعام االستھالك من طن
من طن  0.5و   22- الھيدروكلوروفلوروكربون ألولىاستنفاد األوزون  من قدراتطن 

من بروتوكول  7، المبلغ عنھا بموجب المادة 2010ة لسن المعاد تدويره)  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  مونتريال؛

خطة ادارة إزالة المواد للشريحة الثانية من المرحلة األولى لبموافقة شاملة  كذلك توصي أمانة الصندوقو 19.
مع   ،2017إلى  2014خطط تنفيذ الشريحة المقابِلة لألعوام من أفغانستان، والخاصة ب الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ليونيبلن يتم نقل األموال المعتمدة ل هأن بناء علىفي الجدول أدناه،  همبينالمستويات التمويل بتكاليف الدعم المرتبطة 
لبروتوكول مونتريال  امتثلتؤكد أن حكومة أفغانستان ي 2013في عام   عن التحقق األمانة تقريرا تتلقىحتى 

  تفاقية بين الحكومة واللجنة التنفيذية .االو
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  تكاليف الدعم     الوكالة المنفذة
 (دوالر أمريكي)  

 

تمويل المشروع       
(دوالر أمريكي)        

  عنوان المشروع                                      

 118.000 15.340 يباليون
خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )(المرحلة األولى، الشريحة الثانية 

 (أ)

 84.000 10.920 ألمانيا
 خطة إدارة اإلزالة التدريجية للمواد

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) 

 (ب)
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 األول المرفق    
 

واللجنة التنفيذية للصندوق  جمھورية أفغانستان اإلسالميةالنص المراد تضمينه في االتفاقية الُمحّدثة بين حكومة 
  المتعدد األطراف من أجل خفض استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية.

 (ترد التغييرات ذات الصلة بالخط الغامق لسھولة الرجوع إليھا)
  

  
("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالحد من جمھورية أفغانستان اإلسالمية يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة  .1

ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام  -1استخدام المواد الخاضعة للرقابة المستنفدة لألوزون الواردة في الملحق 
الخاصة  الزمنية وفقا للجداول  2020كانون الثاني| يناير عام  1من قدرات استنفاد األوزون قبل طن  5.47قدره 
 توكول مونتريال.ببرو

  
واللجنة  جمھورية أفغانستان اإلسالمية. يحل ھذا االتفاق الُمحّدث محل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة 16

  التنفيذية في االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية.
  

  التذييالت   
  ألف: المواد     -1التذييل 

 المادة التذييل المجموعة   (طن من قدرات استنفاد األوزون) المستدامة نقطة البداية للتخفيضات الكلية 

 جيم   األول 23.80
  المواد

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

  
  المجموع

 

  
2020 

  
2019  

 
 الصف المعلمة / السنة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  
  

 الينطبق

  
  

15.47 

  
  

21.42 
21.42  

  
 

21.42 21.42 21.42 23.80 23.80   

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

 قدرات استنفاد األوزون)

1.1 

  
  

 ال ينطبق

  
  

15.47 

  
  

21.42 

  
  

21.42 21.42 21.42 21.42 23.80 23.80   

من    الحد األقصى المسموح به
إجمالي االستھالك  الوارد في 
الملحق جيم، المجوعة األولى 

(طن من قدرات استنفاد 
   األوزون)

1.2 

  
398.825 

  
40.825 

 
 120.000   118.000   120.000 

بصفتھا الوكالة  وافقت اليونيب
المنفذة الرئيسية على التمويل 

 بمبلغ (دوالر أمريكي)
2.1 

51.847 5.307  
 15.600   15.340   15.600  

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة 
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

2.2 

280.276 28.276   
83.000   84.000   85.000 

(ألمانيا)  الوكالة المنفذة المتعاونة
 (دوالر أمريكي)

2.3 

36.436 3.676  
 10.790   10.920   11.050 

 تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة
 (دوالر أمريكي)

2.4 

69.101 69.101  
 203.000   202.000   205.000 

إجمالي التمويل المتفق عليه 
 (دوالر أمريكي)

3.1 

88.283 8.983   26.390   26.260   26.650 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر 
 أمريكي)

3.2

767.384 78.084   229.390   228.260   231.390 المتفق عليه إجمالي التمويل 
 (دوالر أمريكي)

3.3

4.1.1 التي تم االتفاق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  8.33

4.1.2 المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا من خالل المشاريع  22- إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  صفر

(طنا من قدرات استنفاد األوزون) 22- المتبقي من االستھالك المؤھل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  15.47 4.1.3

    

_ _ _ _ 
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