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  ة التنفيـذيـة للصنـدوق المـتعـدد األطـرافـاللجن

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
   الثمانوناالجتمـــاع 
  2017 ـشرين الثانىت/نوفمبر 17-13مونتريال، 

 
  

 الكونغو الديمقراطيةمقترح مشروع: جمھورية 

  
  :تاليمانة بشأن مقترح المشروع الاأل ةتعليقات وتوصي من ھذه الوثيقة تتألف

  
  اإلزالة

  
لشريحة ا ،(المرحلة األولى يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إزالة خطة إدارة   •

  )الثالثة
  يونيب ويونديبي  
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  الكونغو الديمقراطيةجمھورية 

  

الموافقةاالجتماع الذي تمت فيه  الوكالة (أوال) عنوان المشروع  تدابير الرقابة 

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى)

(الرئيسة) يونديبي، يونيب 2015في المائة بحلول  10 63   

  
ة (المرفق جيم المجموع 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  األولى)
  من قدرات استنفاد األوزون) أطنان( 9.35  2016السنة: 

  
 2016السنة:  )نمن قدرات استنفاد األوزو أطنان( البيانات القطاعية للبرنامج القطريأحدث  (ثالثا)

أيروسو الكيميائية المادة
 ل

رغاو
ي

 مكافحة
حريقال

عامل  مذيبات التبريد
 تجھيز

استخدام 
المختبرا

استھالك مجموع 
 القطاع

  الخدمةالتصنيع 
22 -ھيدروكلوروفلوروكربون      9.35   9.35 

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

 17.00 :ةالمستدام اتالتخفيضجمالي إلبداية النقطة  66.21 : 2010 - 2009خط األساس 

  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل 

 11.20  :المتبقي 5.8  :بالفعل المعتمد
  

  المجموع 2017 (خامسا) خطة األعمال
إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيب

 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)
0.3 0. 3.  

26 555  26 555 التمويل (دوالر أمريكي)  

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونديبي
 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

0.3 

 

0.3 

 

  26 160  26 160 التمويل (دوالر أمريكي)

 Total *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 (سادسا) بيانات المشروع

 غيرمتاح 59.59 59.59 59.59 66.2166.21غيرمتاحغيرمتاح حدود االستھالك وفقا لبروتوكول مونتريال 
 غيرمتاح 16.00 16.00 16.00 36.0017.00غيرمتاحغيرمتاحاستنفاد األوزون)الحد األقصى لالستھالك المسموح به (أطنان من قدرات 

  التمويل الموافق عليه

 (دوالر أمريكي)
 240,000 0 0 24,000 100,0000116,0000تكاليف المشروع يونديبي

 21,600 0 0 2,160 9,000010,4400تكاليف الدعم

 235,000 0 0 23,500 95,0000116,5000تكاليف المشروع يونيب
 30,550 0 0 3,055 12,350015,1450تكاليف الدعم

التنفيذية (دوالر  اللجنةاألموال التى وافقت عليھا 
 أمريكي)

 

 427,500 0 0 0 195.0000232,5000اتكاليف المشروع
 46,935 0 0 0 025,5850 21.350تكاليف الدعم

المطلوبة للموافقة في ھذا االجتماع مجموع األموال 
 (دوالر أمريكي)

 

 47,500 47,500    تكاليف المشروع
 5,215 5,215    تكاليف الدعم

  
  

  .2015كان ينبغى تقديم الشريحة الثالثة واألخيرة في عام *
  
  

  النظر فيھا على نحو فردى  توصية األمانة
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 وصف المشروع

 

 طلبا لتمويل ،، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسةاليونيب، قدم الكونغو الديمقراطيةجمھورية عن حكومة  نيابة .1
ة ـة إجماليـخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفالمرحلة األولى من من  الثالثة واألخيرةالشريحة 

دوالر  3 055تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائددوالر أمريكي  23 500تتألف من مبلغ  دوالر أمريكي 52 715 غـتبل
لليونديبي.  دوالر أمريكي  2 160زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي  24 000أمريكى لليونيب ومبلغ 

المواد وتقرير تحقق عن استھالك  ، 2016- 2013الثانية، ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة  1
  .2018إلى عام  2017وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام لوروفلوروكربونية الھيدروك

  معلومات أساسية

إلى االجتماع التاسع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدم طلب الشريحة الثالثة من   .2
عن أعوام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد نظرا ألن تقارير التحقق من استھالك  والسبعين وتم سحبه فيما بعد

لم تقدم. وأثارت األمانة مسائل تتعلق بتعديالت على نقطة البداية في الخفض  2016و 2015و 2014و 2013
على أساس االستھالك المبلغ عنه. وفي ھذه الحالة،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمجمع المستدام في استھالك 
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستويات التمويل واستراتيجيات  يكون من المطلوب مراجعة

وفي ذلك االجتماع، حثت اللجنة التنفيذية حكومة   2واألنشطة المرتبطة بھا واالتفاق المتعلق بھا للمرحلة األولى.
المسائل ذات الصلة وتقديم تقرير على العمل مع اليونيب واليونديبي لتناول جميع  جمھورية الكونغو الديمقراطية

حتى يمكن إعادة تقديم الشريحة الثالثة إلى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتحقق إلزامى بشأن أھداف استھالك 
 (ب)).79/7االجتماع الثمانين (المقرر 

ين، من خالل في االجتماع الثمان جمھورية الكونغو الديمقراطية، قدمت حكومة (ب)79/7مقرر واستجابة لل  .3
خطة األولى من  ، مع الشريحة الثالثة من المرحلة2016إلى  2013اليونيب، تقارير التحقق المعلقة عن الفترة من 
  .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير بشأن استھالك 

   التحقق تقرير و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
  
 من طن من قدرات استنفاد األوزون 9.35عن استھالك يبلغ  جمھورية الكونغو الديمقراطيةحكومة أبلغت   .4

في المائة من خط أساس  86ويمثل نسبة  2016في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خدمة. وأكد في قطاع ال 22-لھيدروكلوروفلوروكربونا ويستھلك كل من أجل االمتثال.  الھيدروكلوروفلوروكربون
ال كان يتمشي مع من بروتوكول مونتري 7المبلغ عنه بناء على المادة  2016- 2013الفترة تقرير التحقق أن استھالك 

رة في الفت وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلاستھالك  1بيانات االستھالك المتحقق منھا في الميدان. ويرد في الجدول 
2012-2016 .  

- 2012 للفترة 7ة (بيانات الماد جمھورية الكونغو الديمقراطيةفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1لجدول ا
2016(  

 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 22-ھيدروكلوروفلوروكربون

 1,203.82 170.00 280.00 300.00 653.52 870.00 أطنان مترية

 66.21 9.35 15.4 16.5 35.94 47.85 قدرات استنفاد األوزون أطنان من

                                                 
  من وزارة البيئة والتنمية المستدامة في جمھورية الكونغو الديمقراطية إلى األمانة. 2017سبتمبر/أيلول  9طبقا للرسالة المؤرخة في   1
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19(د) من الوثيقة 6الفقرة   2
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إلى استخدام  2013المتحقق منه منذ عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيرجع االنخفاض في استھالك   5
ظام نتنفيذ المستوردة قبل استخدام نظام الترخيص والحصص و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمخزونات من 

حت أول تمنفذة نتيجة للقالقل في البلد واألنشطة ال التى يمكن النفاذ منھاالترخيص والحصص بالرغم من الحدود 
 .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةشريحتين من 

وعام  2013بين عام  االھيدروكلوروفلوروكربونية المتحقق منھالمواد استھالك وإذ تالحظ أن مستويات   .6
طن  1203.82لالمتثال ونقطة البداية البالغة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأقل من خط أساس  تكان 2016

ن من ط 17طن مترى ( 309.09تبلغ  معدلةنقطة بداية  حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطيةمترى، اقترحت 
. وعلى أساس 2015في المائة من االستھالك المتحقق منه لعام  10)، تمشيا مع نسبة خفض ستنفاد األوزونقدرات ا

جام ھالك احعلى أنه من البلدان ذات است جمھورية الكونغو الديمقراطية، سيجرى تصنيف المعدلةنقطة البداية 
  منخفضة.

المواد للواردات والصادرات من وأكد تقرير التحقق أيضا أن البلد ينفذ نظام ترخيص وحصص   7
ك ستھال، وھو ممتثل لكل من جدول الخفض لبروتوكول مونتلایر والحد األقصي لالالھيدروكلوروفلوروكربونية

  .2013المسموح به المحدد في االتفاق مع اللجنة التنفيذية منذ عام 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعن بيانات استھالك قطاع  ةحكومة جمھورية الكونغو الديمقراطيأبلغت   8
  .7المادة الذي يتمشي مع البيانات المبلغ عنھا عمال ب 2016بناء على تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تقرير مرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من 

  

المواد الواردات من تنظيم  أن لضمان 2011يناير/كانون الثانى  1الحصص منذ  ينفذ نظام  .9
دة رة والوحوزارة التجا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحصص  سنويا تصدرو .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  بروتوكول مونتريال. الذي وضعه جدولالالوطنية لألوزون لضمان أن الواردات ال تتجاوز 
  

خطة إدارة إزالة المواد تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من   .10
  :الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
مارك موظف ج 115: تم االنتھاء من أربع حلقات عمل تدريبية لعدد تدريب العاملين في الجمارك  )أ(

مواد الاالتجار غير القانونى في  ومكافحة المواد المستنفدة لألوزونومفتش تشمل التعرف على 
ات ة محدد. وتم توزيع خمسالمواد المستنفدة لألوزونوتنفيذ تشريع وطنى بشأن  المستنفدة لألوزون

 لسوائل التبريد على نقاط الدخول الرئيسة إلى البلد؛
  

اآلمن دام تقني على الممارسات الجيدة للتبريد واالستخ 110: تم تدريب عدد التدريب على التبريد   )ب(
 لتكنولوجيات الھيدروكربون خالل أربع حلقات عمل تدريبية؛

 
ضخاط المعدات (مثل آالت واسطوانات إستعادة سوائل التبريد ومتم شراء : المكون االستثمارى   )ج(

عاھد عم الموالخدمات المتعددة ومعدات أخرى) لد اإللكترونيةالتفريغ وتناول أجھزة اكتشاف التسرب 
جية تروي الوطنية لإلعداد المھنى وتسليمھا وھى متاحة ألنشطة اإلزالة األخرى. وتم تنفيذ أنشطة

 لتصبح مراكز التدريب معروفة لمھنيي التبريد وتشجيعھم على استخدام المعدات؛
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خر في لتبريد وآبتوظيف استشاريين (أي، خبيران في ا: قامت الوحدة الوطنية لألوزون الرصد والتقييم(د)  
خطة إدارة إزالة المواد رك) لمساعدة الوحدة على رصد أنشطة اميدان الجم

مواد الة الخطة إدارة إزوجمع البيانات. وقدما تقريرين عن حالة تنفيذ  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  والتوصيات المقترحة. الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  مستوى صرف األموال

 427 500دوالرا أمريكيـا مـن مبلـغ   424 034م صرف مبلـغ ـ، ت2017 أكتوبر/تشرين األول 2حتى   .11
 ريكيـادوالرا أم 212 534لليونيب و  دوالر أمريكي 211 500( دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه حتى االن

 .2018في عام دوالر أمريكي  3 466. وسوف يصرف الرصيد البالغ 2الجدول  لليونديبي) كما يبين 

الكونغو  لجمھورية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2الجدول 
  (دوالر أمريكي)  الديمقراطية

األولى  الشريحةالوكالة الثانيةالشريحة   الموافق عليه المجموع    
الموافق 
 عليھا

 الموافق عليھا المنصرفة
 

 الموافق عليه المنصرفة
 

 المنصرف

 211,500 211,500 116,500 116,500 95,000 95,000يونيب
 212,534 216,000 112,534 116,000 100,000 100,000يونديبي
 424,034 427,500 229,034 232,500 195,000 195,000المجموع

 99 99 100معدل الصرف النسبة المئوية ل

  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الثالثة واألخيرةلشريحة ل الخطط السنوية

  :2018وديسمبر/كانون األول  2017بين نوفمبر/تشرين الثانى  سيجرى تنفيذ األنشطة التالية  .12

موظف جمارك بشأن مكافحة  30سيجرى تنظيم حلقة عمل لعدد : تدريب العاملين في الجمارك  (أ)
التعرف يھا وفالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليھا واالتجار غير القانونى 

  )؛دوالر أمريكي 7 000عليھا (يونيب) (

 الخدمةعلى ممارسات  تبريد تقني 60لعدد تدريب حلقتى  سيجرى تنظيم: التدريب على التبريد  (ب)
نى دريب التقوتحديث مواد الت الھيدروكلوروفلوروكربونيةمجال التبريد وبدائل المواد في الجيدة 

  ؛دوالر أمريكي) 12 000((يونيب) 

روابط التبريد لتيسير ودعم تشغيل مراكز التدريب رصد و توفيرسيجرى : المكون االستثمارى  (ج)
 يةوكربونخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوراالنتقال السھل إلى المرحلة الثانية من 

  ) ؛دوالر أمريكي 24 000((اليونديبي) 

خطة إدارة إزالة سيستمر استشاريان في تقديم المساعدة على رصد تنفيذ أنشطة  : والتقييمالرصد   (د)
  مريكي).أدوالر  4 500(المتبقية وجمع البيانات (اليونيب)  وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفل
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  ـھاتتعليقـات األمانة وتوصي
  

  التعليقات

  مراجعة نقط البداية ومستويات التمويل وتعديل االتفاق

خطة إدارة إزالة المواد بلغ مجموع التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ للمرحلة األولى من   13
المواد ساس في المائة من خط أ 10لتلبية خفض بنسبة  دوالر أمريكي 475 000مبلغ  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 طن من 17 ية تبلغلبلدان التى لديھا نقطة بداالتمويل  . ومع ذلك، فإن المستوى األقصيالھيدروكلوروفلوروكربونية

إذ تالحظ أن و لنفس الفترة. دوالر أمريكي 176 000) ھو 12(و)(60/44قدرات استنفاد األوزون بناء على المقرر 
غ ـبمبل ةـيوكربونواد الھيدروكلوروفلورـة إدارة إزالة المـخطالتغيير في نقطة البداية سينتج عنه خفض في تمويل 

خطة ن ثانية م، اقترحت الحكومة أن ينظر في ھذا التعديل خالل الموافقة على المرحلة الدوالر أمريكي 299 000
المواد  اإلزالة التامة من. وسيكون رصيد تمويل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لمقرر ا(تمشيا مع  ريكيدوالر أم 1 125 000 جمھورية الكونغو الديمقراطيةفي  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  )).12(ج)(74/50

أحيطت و وأحيطت علما بالمعلومات الواردة في تقرير التحققسلمت األمانة بالتحديات التى واجھت البلد   14
دارة إخطة ة من لثانيطلب أن ينظر في تعديالت التمويل التى يتطلبھا التغيير في نقطة البداية خالل المرحلة اعلما ب

يذ واصلة تنفمان م. وعلى ضوء التحديات التى واجھھا البلد والحاجة إلى ضلھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد ا
  ح.األنشطة حتى الموافقة على المرحلة الثانية، تعتبر األمانة أن ھذا منھجا مفيدا وتؤيد االقترا

ألف من االتفاق بين حكومة -2ألف و -1من التذيلين  1نقطة البداية، تم تعديل الفقرة  تعديالتوعلى أساس   15
منقح المحدث يحل محل لتدل على أن االتفاق ال 16واللجنة التنفيذية وتم تحديث الفقرة  جمھورية الكونغو الديمقراطية

الكامل  ل االتفاقف يذيول بھذه الوثيقة. وسوالثالث والستين، كما يبين المرفق األ االتفاق الموافق عليه في االجتماع
  المنقح بالتقرير النھائي لالجتماع الثمانين.

 لتعدلنقطة البداية، اقترحت األمانة أن تنظر الحكومة في تقديم طلب إلى أمانة األوزون  تعديلعلى ضوء   16
تاسع اع الأيضا خط أساس البلد. والحظ اليونيب أن الحكومة ستناقش المسالة مع أمانة األوزون خالل االجتم

  التخاذ مقرر.والعشرين لألطراف 

لليونيب  دوالر أمريكي 6 500زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 50 000يشير إلى مبلغ إذ   17
لتى تمت الموافقة لليونديبي ا دوالر أمريكي 1 400 ائدا تكاليف دعم الوكالة البالغةز دوالر أمريكي 20 000ومبلغ 

(أ))، تم االتفاق 79/27(المقرر  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعليھا إلعداد المرحلة الثانية من 
الجتماع ا، في ةھيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة إزالة المواد العلى أن يعدل تمويل إعداد المرحة الثانية من 
 ادوالر 929 وكالة البالغةزائدا تكاليف دعم الا أمريكي ادوالر 7 143الثمانين، على أساس نقطة البداية المعدلة البالغة 

   من اليونديبي. مريكيأدوالر  200 زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغةا أمريكي ادوالر 2 857ا من اليونيب ومبلغ أمريكي

  ةروكربونيخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلومن  الثانيةالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانونى

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام  حصص واردات من جمھورية الكونغو الديمقراطيةحكومة  أصدرت  .18
 األوزون.طن من قدرات استنفاد  9.24عند  2017
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 قطاع خدمة التبريد

نتيجة للتغييرات في الوحدة الوطنية لألوزون، لم تتم الموافقة على المقترح الذي يطلب إثبات عضوية في  .19
تشجيع بالقيام ر ، تقررابطة تقنيي التبريد لشراء سوائل تبريد كما ورد في خطة تنفيذ الشريحة الثانية. وبدال من ذلك

كجزء و. لتبريدارابطة تقنيي التدرب على الممارسات الجيدة للخدمة قبل أن يصبحوا أعضاء في على تقنيي التبريد 
ريبية رة تدطبقا للشريحة الثاثة، سيطلب تقديم شھادة حضور دو رابطة تقنيي التبريدمن دعم مراكز التدريب و

ير غوانات الحظر على االسط وذلك لشراء سوائل التبريد. وأكدت األمانة أن رابطة تقنيي التبريدوعضوية في 
  وسوف يجرى رصد فاعلية الحظر خالل الشريحة الثالثة.المعاد استخدامھا قد تم تنفيذه؛ 

  االستنتاج

المواد تالحظ األمانة وجود نظام سارى المفعول لترخيص وحصص الواردات من      20
يذية. جنة التنفع اللبه المحدد في االتفاق م وأن البلد ممتثل لالستھالك األقصي المسموح الھيدروكلوروفلوروكربونية

ت على التعديال ظر فيوتدعم األمانة التعديل المقترح على نقطة البداية والتعديالت على االتفاق وكذلك اقتراح أن ين
ى حت ربونيةفلوروكخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورومستويات التمويل خالل الموافقة على المرحلة الثانية من 

الة ة إدارة إزخططة يسمح بمواصلة تنفيذ األنشطة حتى الموافقة على المرحلة الثانية. ويتواصل التقدم في تنفيذ أنش
لجيدة التدريب للتقنيين على ممارسات الخدمة ا توفيربشكل مرض وأن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اع الخدمةفي قط إلى خفض االستھالك وضمان االستدامةاالستخدام اآلمن لسوائل التبريد القابلة لالشتعال سيؤدى و
  .الھيدروكلوروفلوروكربونيةسوائل تبريد غير إلى والمساعدة في االنتقال 

  التوصية

  تنظر في:أن اللجنة التنفيذية  قد ترغب  21

  :علما االحاطة  (أ)

إدارة إزالة  خطةمن المرحلة األولى من  الثانيةبالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة    )1(
  ؛جمھورية الكونغو الديمقراطيةفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد استھالك  المعدلة فيأن نقطة البداية للخفض المجمع المستدام   )2(
  طن من قدرات استھالك األوزون؛ 17 كان الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة أن مجموع التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ للمرحلة األولى من    )3(
 10نسبة لتلبية خفض بفي االجتماع الثالث والستين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر  475 000كان  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة من خط أساس 
؛ وأن )12(و)(60/44المقرر تمشيا مع .ر أمريكي دوال 176.000ي عوضا عن أمريك

المواد رصيد التمويل األقصي الذي بناء عليه يؤھل البلد لإلزالة التامة من 
تمشيا مع المقرر  دوالر أمريكي 1 125 000كان  الھيدروكلوروفلوروكربونية

لة حوأن تعديالت التمويل الضرورية ستجرى خالل الموافقة على المر)؛ 12(ج)(74/50
  للبلد؛ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من 

ألف من االتفاق بين -2ألف و -1من التذيلين  1الفقرة أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث   )4(
على أساس نقطة البداية المعدلة حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطية واللجنة التنفيذية 

لتدل على أن االتفاق المحدث يحل أضيفت  16 جديدة فقرة ام وأنللخفض المجمع المستد
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محل االتفاق الموافق عليه في االجتماع الثالث والستين، كما يبين المرفق األول بھذه 
  ؛الوثيقة

خطة إدارة إزالة المواد وطبقا للشرط بشأن الموافقة على إعداد المرحلة الثانية من   (ب)
 أمريكي دوالر 7 143(أ)، تحاط علما باعادة مبلغ 79/27المقرر  في الھيدروكلوروفلوروكربونية

 أمريكي دوالر 2 857من اليونيب ومبلغ  دوالر أمريكي 929زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  لثمانين؛من اليونديبي إلى االجتماع ا دوالر أمريكي 200 زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة

واليونيب واليونديبي تقديم تقرير إنتھاء  الكونغو الديمقراطية جمھوريةتطلب من حكومة   (ج)
  ؛2019المشروعات إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 

خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الثالثة والنھائية للمرحلة األولى من    (د)
عند  2018شريحة عام ة تنفيذ وخط مھورية الكونغو الديمقراطيةلج الھيدروكلوروفلوروكربونية

زائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 23 500يتألف من مبلغ  دوالر أمريكي 52 715مبلغ 
زائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 24 000لليونيب ومبلغ  دوالر أمريكي 3 055 البالغة
  لليونديبي.دوالر  دوالر أمريكي 2 160 البالغة
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 األولالمرفـق 
 

 ةتنفيذيبين حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطية واللجنة التّفاق المحدث اال مشروع نّص يجب إدماجه في
  كلوروفلوروكربونيةالھيدروبشأن تخفيض استھالك المواد  للصندوق المتعدد األطراف

  (التغييرات المعنية ھي بالحروف السوداء لتسھيل المراجعة)

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق جمھورية الكونغو الديمقراطية (" يمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
 مستوىالمواّد") إلى ألف (" -1ي التذييل بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة ف

تماشى مع بما ي 2017يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  16.00قدره  ثابت
  .الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر

واللجنة   الديمقراطيةجمھورية الكونغو  ان االتفاق المحدث ھذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  .16
 والستين للجنة التنفيذية.  الثالثالتنفيذية في االجتماع 

 تذييالت

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

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
17.00 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع** 2017 2016 2015 2014 *2013 2012 2011 التفاصيل الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)*

غير  غير متاح
 متاح

 

 غير متاح 59.59 59.59 59.59 66.21 66.21
 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

 األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 

غير  غير متاح
 متاح

 غير متاح 16.00 16.00 16.00 17.00 36.00
 

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

95,000 0 116,500 0 0 0 23,500 235,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي) 

12,350 0 15,145 0 0 0 3,055 30,550 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 المتعاونة (اليوئنديبي) (دوالر أمريكي)

100,000 0 116,000 0 0 0 24,000 240,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي) 

9,000 0 10,440 0 0 0 2,160 21,600 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

195,000 0 232,500 0 0 0 47,500 475,000 

 52,150 5,215 0 0 0 25,585 0 21,350 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3
 أمريكي)

216,350 0 258,085 0 0 0 52,715 527,150 

 5.8 ستنفاد األوزون)أطنان قدرات االمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22- إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 تنفاد األوزون)أطنان قدرات استحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (التي يتعين  22- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 11.2 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   22- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
ية لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونافي االجتماع الثمانين. استخدم استھالك  األوزونطن من قدرات استنفاد  17طن من قدرات استنفاد األوزون إلى  58تم تعديل نقطة البداية من  *

 نة التنفيذية.ن االمتثال لالتفاق مع اللجستھالك أقصي مسموح به لتلك السنة بدال من نقطة البداية المعدلة لبيااك 2013من بروتوكول مونتريال لعام  7المبلغ عنھا بناء على المادة 
). 12(و)(60/44مشيا مع المقرر دوالر أمريكى ت 176 000ھو  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةينبغى أن يكون مستوى التمويل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  **

 لموافقة عليھا.ل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوسيجرى تعديل التمويل عند تقديم المرحلة الثانية من 

----------------  


