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 بشأن مقترح المشروع التالي: تهاتتألف هذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصي

 اإلزالة

   المرحلة ةيدروکلوروفلوروکربونيالهخطة إدارة إزالة المواد( 

 (ولىاأل حةيالشر ،ثانيةال

( اليونيب) للبيئةبرنامج األمم المتحدة  

 اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة و

 ( ييبدنئ)اليو
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 

 الوكالة ( عنوان المشروعأولا ) 

(الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة   اليوئنديبي -اليونيب )رئيسية(  

 

ا )  من قدرات استنفاد األوزون( نا  )ط  2.09 2020 السنة:  )المرفق جيم المجموعة األولى(  7( أحدث بيانات المادة ثانيا

 

ا    2020  السنـــة: القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج )ثالثا

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائيالمركب ال

 الحريق

عوامل  المذيبات يدالتبر

 التصنيع

استخدامات 

 معملية

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 2.09    2.09     22-بونالهيدروكلوروفلوروكر

 

ا(   بيانات الستهالك )طن من قدرات استنفاذ األوزون()رابعا

 17.00 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 66.21 2009 -2010 للفترة:خط األساس 

 الستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 11.20 المتبقي: 5.8 موافق عليه بالفعل:

 

ا )  المجموع 2023 2022 2021 ( خطة األعمالخامسا

 2.0 1.0 0.0 1.0 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( اليونيب

 43,491 21,606 0 21,885  التمويل )دوالر أمريكي(

 4.0 2.0 2.0 0.0 إزالة المواد المستنفذة لألوزون )طن من قدرات استنفاذ األوزون( اليوئنديبي

 234,284 117,142 117,142 0 )دوالر أمريكي(التمويل 

 

ا ) ( بيانات المشروعسادسا  2021 
2022 

2023 
2024 

2025 

2026 
2027 

2028 

2029 
 المجموع 2030

 غير متاح 0 21.52 21.52 21.52 43.04 43.04 43.04 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به )طن من 

 استنفاذ األوزون( قدرات

 غير متاح 0 2.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00

تكاليف المشروع 

المطلوبة من 

حيث المبدأ 

  )دوالر أمريكي(

 600,000 115,000 0 185,000 0 160,000 0 140,000 تكاليف المشروع اليونيب

 76,000 14,567 0 23,433 0 20,267 0 17,733 تكاليف الدعم

 525,000 0 0 96,500 0 210,500 0 218,000 تكاليف المشروع اليوئنديبي

 36,750 0 0 6,755 0 14,735 0 15,260 تكاليف الدعم

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

  )دوالر أمريكي(

358,000 0 370,500 0 281,500 0 115,000 1,125,000 

 مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ

 )دوالر أمريكي(

32,993 0 35,002 0 30,188 0 14,567 112,750 

مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر 

 أمريكي(

390,993 0 405,502 0 311,688 0 129,567 1,237,750 

 

ا(  طلب الموافقة على تمويل الشريحة األولى )  (2021)سابعا

 تكاليف الدعم )دولر أمريكي( األموال المطلوبة )دولر أمريكي( الوكالة
 17,733 140,000 اليونيب

 15,260 218,000 اليوئنديبي
 32,993 358,000 المجموع

 

 النظر بصورة إفرادية ة:ــــــــــــاألمان ــــــــــةوصيت
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 المشروع وصف

 الخلفيــــــة

بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا  لتمويل ، قدم اليونيب، جمهورية الكونغو الديمقراطيةبالنيابة عن حكومة   - 1

دوالرا   1,237,750ة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها لرحمال

دوالر أمريكي  76,000دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  600,000أمريكيا ، تتألف من من 

ي، يبدنئلليو ا  أمريكي دوالرا   36,750دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  525,000، ونيبلليو

المواد  لخطة إلى إزالة االستهالك المتبقي من من ا سيؤدي تنفيذ المرحلة الثانيةو 2.بحسب الطلب األصلي المقدَّم

 .2030بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

المطلوبة  كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروتبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة الثانية من   - 2

 الة بمبلغدوالر أمريكي، مضافا  إليها تكاليف دعم الوك 310,000، تتألف من دوالرا   659,032 في هذا االجتماع 

دوالر   20,265 غمضافا  إليها تكاليف دعم الوكالة بمبل دوالر أمريكي، 289,500لليونيب، و  دوالرا  أمريكيا   39,267

 .حسب الطلب األصلي المقدَّم ،لليوئنديبي أمريكي

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة تنفيذ المرحلة األولى من 

جمهورية الكونغو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  إزالة تمت الموافقة األصلية على خطة إدارة  - 3

المواد  أطنان من قدرات استنفاد األوزون من  5.8بغرض إزالة  في االجتماع الثالث والستين الديمقراطية

في المائة   10وتحقيق الخفض بنسبة  التبريد وتكييف الهواءخدمة في قطاع  المستخدمة الهيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم   475,000 ، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 2015األساس بحلول عام  من خط

 3.الوكالة

 ير التحقق المقدّم إلى االجتماع الثمانين، كانت مستويات استهالك الموادراستنادا  إلى تق  - 4

كثيرا  من خط األساس المحدَّد  أقلّ  2016و  2013تحقَّق منها في الفترة بين عامي تي تم الية الالهيدروكلوروفلوروكربون

ورية الكونغو الديمقراطية بتعديل النقطة التي تبدأ منها لالمتثال بالنسبة لهذه المواد؛ وبناء على ذلك، قامت حكومة جمه

ا  من قدرات استنفاد األوزون طن 58.0 من يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد  عمليات الخفض المستمر في استهالك

طنا  من قدرات استنفاد األوزون.  وبالتالي وافقت اللجنة التنفيذية على إبرام اتفاق محدّث مع الحكومة تنعكس  17.0إلى

اب ة، وأشارت إلى أن إجمالي التمويل الموافَق عليه من حيث المبدأ للمرحلة األولى، وفقا  للحسنقَّحفيه نقطة البدء الم

؛ ‘(12’)و() 60/44 ، تماشيا  مع المقرردوالر أمريكي 176,000 دوالر أمريكي، وليس 475,000 المبدئي، كان يبلغ

ية هو الهيدروكلوروفلوروكربونوأن الحد األقصى لرصيد التمويل المستحّق للبلد لغرض اإلزالة الكاملة للمواد 

؛ وأنه سيتم إجراء التعديالت الالزمة في التمويل ‘(12’)ج() 74/50دوالر أمريكي، تماشيا  مع المقرر  1,125,000

 4خالل الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد.

بعد ذلك ، في االجتماع الرابع والثمانين ، وافقت اللجنة التنفيذية على طلب مقدم من الحكومة لتمديد المرحلة و - 5

 لليونيبلسماح ا لمن أج 2020حزيران / يونيه   30األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

 5ع في البلد.اوضاألصعوبة حظة ، مع مالاع الخدمةبإكمال األنشطة المتبقية في قط

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك

استنفاد األوزون من  ا  من قدراتطن 2.09 قدره أبلغت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن استهالك  - 6

 للموادن خط األساس لالمتثال عفي المائة   97قل بنسبة ما ي، وهو 2020ية في عام وكربونفلوروالهيدروكلور المواد

                                                 
 ية إلى اليونيب.في جمهورية الكونغو الديمقراط البيئة والتنمية المستدامةالموجهة من وزارة   1202 تموز/يوليه  7وفقا  للرسالة المؤرخة    2
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60، الوثيقة 63/54المقرر    3
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59، الوثيقة  80/67المقرر     4
 )ج( 84/15المقرر    5
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استنفاد  من قدرات ا  طن 17.0ن نقطة البداية المنقحة البالغة عفي المائة  88 بنسبةية ووكربونفلوروالهيدروكلور

 .2020-2016للفترة ية وكربونفلوروالهيدروكلور المواداستهالك  1الجدول  ويبيّناألوزون. 

للفترة  7واد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية )بيانات المادة استهالك الم - 1الجدول 

2016-2020) 

 خط األساس 2020 2019 2018 2017 2016 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,203.82 38.00 85.00 111.09 110.09 170.00 أطنان متريـــــــة

 66.21 2.09 4.68 6.11 6.11 9.35 األوزونأطنان من قدرات استنفاد 

 

لحصص التراخيص وا منح إلى تنفيذ نظامالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ك النخفاض في استهاليرجع ا  - 7

في ووكربونية. من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور األولى والثانيةنشطة المنفذة في إطار الشريحتين ألوا

يزداد أن لمتوقع ا، ولكن من على االقتصاد 19-كوفيد الذي أحدثته جائحةتأثير الانخفاض حاد بسبب  طرأ،  2020عام

البلد من مخزون  لتلبية الحاجة إلى خدمةبمجرد عودة النشاط إلى طبيعته،  ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على التي تعتمد في تشغيلهامعدات التبريد وتكييف الهواء 

 تنفيذ البرنامج القطريعن تقرير ال

عن  2020لعام  البرنامج القطريتنفيذ عن تقرير البموجب ت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية فادأ  - 8

من  7وجب المادة مع البيانات المبلغ عنها بم ةتفقم وهيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطاع في ستهالك االبيانات 

 بروتوكول مونتريال.

 ةصرفمنالالمبالغ والمحرز التقدم من حيث حالة ال

المواد التراخيص والحصص لواردات منح أنشأت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية نظام   - 9

ف واد المومن هذه واردات المع تعزيز قدرة الجمارك على مراقبة  ،وقامت بإنفاذه الهيدروكلوروفلوروكربونية التعرُّ

لقانون اغيرهم من مسؤولي إنفاذ من موظفي الجمارك و 265تدريب قيامها بالمواد الخاضعة للرقابة من خالل  على

 .التبريد على غازات عرفأجهزة للت 10توفير و

ريبا  على ممارسات الخدمة تبريد تدال ين في مجالتقنيمن ال 289و  ا  مدرب 25، تلقى في قطاع خدمة التبريدو  - 10

ورابطة  ية، بينما تم تعزيز سبعة معاهد تدريبالتبريد القابلة لالشتعال غازاتن لمأمو، بما في ذلك االستخدام الالجيدة

مجموعات و، مضخات تفريغو، ستردادلالت أدوات تحتوي على وحدات بمعدات ومجموعا 6(ACOPROF)التبريد 

أيضا   الرابطةتلقت وملحقات واقية. و، موازينو، أدوات ثقبو، خراطيمو، باتمشعّ و، اسطواناتو، رعادة التدويإل

المواد  بخصوص إزالةلزيادة الوعي  همجتماعات معاالوعقد ين تقنيالتسجيل ب رسميا  لقيام مساعدة لل

 التبريد.مجال وأفضل الممارسات في الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ناء الوعيلب ةطنشأب  يضاأ مةولحکا اضطلعت، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ راإط فيو - 11

 بقةط يةمابح فيما يتعلق ورلجمهلعامة ا جهةولما تماولمعلا تکتيباو بث اإلذاعيلوا ونيزلتلفوا تلمقاالا لخال نم

 .ديرلتبا ميدمستخ جميع يهؤدي ذيلا دورلوا وزونألا

 30بحلول  شرائح المرحلة األولىالعمليات الخاصة ب)ج( ، تم االنتهاء من جميع  84/15مع المقرر  تمشيا  و - 12

 .2021سبتمبرأيلول/ 20م تقرير إنجاز المشروع إلى الصندوق متعدد األطراف في دّ ، وق  2020يونيه  /حزيران

  

                                                 
6   du Froid Association Congolaise des Professionnels .)الرابطة الكونغولية للعاملين في مجال التبريد( 
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 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخالمرحلة الثانية من 

 مؤهل للتمويلالاالستهالك المتبقي 

استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بالمرحلة  من قدراتأطنان  5.80بعد خصم  - 13

، يبلغ االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من خطة إدارة إزالة 

 .22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدرات ا  طن 11.20الثانية 

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلالتوزيع القطاعي 

 ا  رسمي ا  تدريب تقني 6,000منهم حوالي ى تلقَّ ، في البلد تقني 29,500 ورشة تبريد و 2,900هناك ما يقرب من   - 14

في قطاع خدمة التبريد لصيانة وحدات تكييف  ا  حصرستخدم ي   22-الهيدروكلوروفلوروكربون زالوما في مجال التبريد. 

، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من منشآت (األجزاء المتعددةسطح ، األمبردات ، والتكييف المركزي )ليةنزالهواء الم

مبين ال على النحو، وبعض التركيبات الصناعية( ،ووحدات النقل ،قائمة بذاتهاالوحدات ذات المكثفات الالتبريد التجارية )

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ب التي تعمليمكن استيراد كل من المعدات الجديدة والمستعملة و. 2في الجدول 

، المستخدمة في قطاع الخدمةالتبريد ات غازالمائة من في  29ما نسبته   22-الهيدروكلوروفلوروكربونالبلد. ويمثل 

-ر و أ404-ر و أ410 -ر األخرى المستخدمة غازات التبريد ومنفي المائة(.  21أ ) 134-الهيدروفلوروكربونيليه 

 .290-ر و أ600-ر و 717-ر و ج407

في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام   22-التوزيع القطاعي لستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  - 2الجدول 

2020 

*تقديرات الستهالك مخزون المعدَّات القطاع/الستخدامات  

ا    ا متريا  طنا
ا  من قدرات استنفاد  طنا

 األوزون
 0.77 14 950,000 الوحدات المستقلة والمجزأة(تكييف هواء الغرف )

 0.44 8 15,000 األجزاء(تكييف الهواء المركزي )مبردات األسطح المتعددة 

 0.83 15 30,000  التبريد التجاري والصناعي

 2.04 37  المجموع

، لذلكومنخفضة بشكل غير عادي.  ةخدمأجريت لها الوكمية المعدات التي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، كانت واردات 19-كوفيد جائحةبسبب *  

 السابقة. عوامظ في األحلى مستوى االستهالك المالإاستند التوزيع التقديري لالستهالك بين القطاعات الفرعية 

 

 في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اإلزالةاستراتيجية 

في  100روفلوروكربونية إلى تحقيق خفض بنسبة تهدف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلو - 15

 ديبرغازات التمن خالل اعتماد  2030بحلول عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستهالك الالمائة من خط األساس 

ومنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع  قدرات استنفاد األوزون الصفرية من حيثالموفرة للطاقة و

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية االستفادة وستجريالتبريد وتكييف الهواء. 

 .من الخطة أثناء تنفيذ المرحلة األولىفي الدروس المستفادة والبنية التحتية التي تم إنشاؤها ب

 في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عتزم القيام بهاطة الماألنش

 األنشطة التالية:بالمرحلة الثانية في  ي عتَزم القيام  - 16

دوالر أمريكي(:  210,000( )اليونيب) اإلنفاذ مسؤوليتعزيز رصد وإنفاذ تدابير الرقابة وبناء قدرات  )أ( 

 من موظفي الجمارك وغيرهم من ا  موظف 450تدريب و؛ الجماركموظفي استعراض منهج تدريب 

مع األمانة( على األمر مناقشة بعد موظف  1,000إلى  ة هذا العددمسؤولي إنفاذ القانون )تمت زياد

، ورصد ومنع االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة المواد المستنفدة لألوزونالمتعلقة بلوائح ال
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ف على ستة ب الدخول الجمركية وتزويد منافذ؛ لألوزون ؛ وتسهيل تبادل التبريد اتغازأجهزة للتعرُّ

 ؛عبر الحدودالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعلومات مع البلدان المجاورة بشأن تدفق 

في  ملينالعتماد العا مخططخدمة التبريد وتكييف الهواء ووضع  في مجال نيتقنيدى البناء القدرات ل )ب( 
 6,400إلى  مهة عدد)تمت زياد ا  تقني 720دوالر أمريكي(: تدريب  340,000( )اليونيب) مجالهذا ال

 واعتماد) ينتقنيال العتمادمخطط  وإقامة؛ ممارسات الخدمة الجيدة علىمع األمانة( األمر مناقشة  بعد

السلوك  قواعدلالوطنية  اتى المدونلعتحديثات وإدخال ؛ مع األمانة(األمر مناقشة  بعد تقني  3,500

مين النهائيين زيادة الوعي بين المستخدو؛ التدريب الوطني في مجال التبريد منهج تنقيحي التبريد وتقنيل

خفضة ذات قدرة منواعتماد تكنولوجيات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةبشأن الحاجة إلى 

 معاهد التدريب؛لو التبريد لرابطةدعم تقديم ال؛ ومواصلة على إحداث االحترار العالمي

دوالر أمريكي(: شراء وتوزيع  525,000( )اليونيب) ةتقنيوالمعاهد ال ةصناعة الخدملدعم تقديم ال )ج( 

إنشاء و؛ في إطار المرحلة األولى ةمساعدق دّمت لها اللسبعة مراكز تدريب  7تكميليةأدوات ومعدات 

ن يمركزإنشاء ، بما في ذلك ستصالحاالو لالستردادنظام  قامة؛ وإمركز تدريب رئيسي جديد

 8لالستصالح.

 رصد المشاريع

ربونية إلى المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك في إطار الموضوعسيستمر النظام   - 17

م إنشاء وحدة ، ولن يتبالغ عنهاالمرحلة الثانية ، حيث ستساعد وحدة األوزون الوطنية في تنفيذ األنشطة ورصدها واإل

استشاريي تشمل موظفي وهي ، ودوالر أمريكي 50,000 بالنسبة لليونيبتكلفة التبلغ ومنفصلة لتنفيذ ورصد المشروع. 

 5,000)، واالجتماعات وحلقات العمل دوالر أمريكي( 20,000لي )داخ، والسفر الدوالر أمريكي( 25,000) المشروع

 دوالر أمريكي(.

 9الجنسانيةسياسة ال طبيقت

المواد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  عناصرتعميم المساواة بين الجنسين في  جريسي  - 18

في  اةساولماوعلى قدم هادف على نحو المرأة والرجل فرص لمشاركة ال األمر الذي يتيح، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ي ضطلَعوسالجنس لرصد أداء المشروع وتقييم تأثيره.  نوع سيتم استخدام البيانات المصنفة حسبوأنشطة المشروع. 

 مراعاةلوطنية استكفل وحدة األوزون و. اإلعالميةجلسات عقد الالعامة و المنتدياتتنظيم ، بما في ذلك لتوعيةلأنشطة ب

في ، وكذلك دريبلتعليم والتلعامة لسياسة االفي استراتيجية التنمية الوطنية و الجنسانية عتباراتاألحكام الخاصة باال

ج جلسات امدإ، ستهدف االجتماعات والدورات التدريبية إلى اواة بين الجنسين. عالوة على ذلكالسياسة الوطنية للمس

هلزيادة توعية المشاركين بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وست مسائل الجنسانيةالب متعلقة أنشطة االتصال  وجَّ

تخدام منشور اس جري كذلكسي وة محددة من الجمهور. بوصفهن فئالنساء بها ستهدف ت  كما س، هدفهذا التحقيق والتوعية ل

 في هذه العملية. رجعمبمثابة المساواة بين الجنسين وبروتوكول مونتريال ب المتعلق اليوئنديبي

 التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الكونغو  قدرت   - 19

، لتحقيق ي المقدَّماألصل بحسب الطلب، اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة(دوالر أمريكي )ب 1,125,000الديمقراطية بمبلغ 

                                                 
د، يبرتال ى غازاتعل عرفأجهزة الت، و، وكاشفات التسرب، ومعدات التنظيف بالنيتروجين، وخراطيم التهويةاتبما في ذلك معدات شحن الهيدروكربون   7

 القابلة لالشتعال. لتبريدغازات او 22-الهيدروكلوروفلوروكربون، ومضخات التفريغ ، واألدوات األخرى للتعامل مع األنابيبوأدوات 
 باعتمادات الخاصة ، واألواني الزجاجية والملحقد، ومضخات التفريغيبرتالغازات ، ومجموعات اختبار تشمل المعدات محطات االسترداد، والموازين   8

 لمعدات بناء  على االحتياجات.لدقيق لتحديد اال جريسو، واألسطوانات. ريد، ومضخات التحويلغاز التب
جنساني في جميع مراحل دورة المنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الالوكاالت الوكاالت الثنائية و إلى)د(  84/92طلب القرار    9

 المشروع.
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في ويرد . 2030بحلول عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سي من في المائة من استهالكها األسا 100خفض بنسبة 

 توزيع التكاليف.لو القيام بها ألنشطة المقترحموجز ل 3الجدول 

 

ونية لجمهورية الكونغو التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب  - 3الجدول 

 الديمقراطية بحسب الطلب المقدَّم

 التكلفة )بالدولر األمريكي( الوكالة النشاط

 210,000 اليونيب اإلنفاذ مسؤوليوإنفاذ تدابير الرقابة وبناء قدرات  رصدتعزيز 

 عتماداللوإنشاء مخطط  التبريد وتكييف الهواء خدمة ن في مجاليتقنيالبناء قدرات 

 في هذا المجال

 340,000 اليونيب

 525,000 اليوئنديبي والكليات التقنية ةدعم صناعة الخدم

 50,000 اليونيب واإلبالغ رصدال

 1,125,000  المجموع

 

 األولى من المرحلة الثانيةلشريحة ا لقيام بها فيا عتَزماألنشطة الم

تنفيذ شريحة التمويل األولى للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي  جريسي - 20

األنشطة  على ملتوستش 2024ديسمبر كانون األول/و 2022يناير كانون الثاني/بين  في الفترة دوالر أمريكي 599,500قدره 

 الية:الت

 :على النحو التالي ذات الصلةالعامة المواد المستنفدة لألوزون والسياسات المتعلقة بلوائح التعزيز رصد وإنفاذ  )أ( 
اآلخرين إنفاذ القانون  ومسؤوليمن موظفي الجمارك  210تدريب و؛ الجماركموظفي منهج تدريب  استعراض

أجهزة شراء ستة و؛ كربونية ومراقبة التجارة غير المشروعةوفلوروالهيدروكلور الموادعلى تدابير الرقابة على 

ف على  الحدودية المناطق  بشأن اتالحوارإجراء الدخول الجمركية وتسهيل  لمنافذالتبريد  اتغازللتعرُّ

 ؛دوالر أمريكي( 120,000( )اليونيب)

االستعانة بخبير لتيسير إنشاء  :همالعتمادالتبريد وتكييف الهواء ووضع مخطط  ن في مجاليتقنيالبناء قدرات  )ب( 

 ةبناء قدرو؛ االعتماد طخطمأصحاب المصلحة بشأن صياغة مع مشاورات وإجراء ؛ ينتقنياعتماد المخطط 

على ممارسات  ا  تقني 390تدريب و؛ لمشاركة في عملية إصدار الشهاداتل التي يقع عليها االختيارالمؤسسات 

في  نيتقنيلللسلوك لقواعد االوطنية مدونة اللتبريد وفي مجال التدريب لالوطني منهج التحديث و؛ الخدمة الجيدة

 المواد ضرورة إزالة بشأنحلقة عمل تدريبية للمستخدمين النهائيين  وتنظيم؛ هذا المجال

؛ وتعزيز قدرة على إحداث االحترار العالميواعتماد تكنولوجيات منخفضة ال كربونيةوفلوروالهيدروكلور

إقامة أنشطة التوعية والقيام بو ،دعم اجتماعاتها عن طريق في مجال التبريد وتكييف الهواءرابطات العاملين 

 ؛دوالر أمريكي( 175,000( )اليونيبالدورات التدريبية )

دعم الكليات الصناعية والتقنية من خالل توفير معدات الخدمة ومجموعات األدوات وإنشاء مركزين لالسترداد  )ج( 
؛ هاوتوزيعالمعدات وشراء األدوات والمعدات التكميلية من  التقنيمعاهد التدريب تحديد متطلبات  :صالحواالست

وإنشاء مركز  ئهابنا الشروع فيوواالستصالح  ستردادلالالالزمة البنية التحتية ة لتحديد التقنيالمساعدة وتقديم 

 ؛ دوالر أمريكي( 289,500( )اليوئنديبيستصالح )لالواحد 

 7,500، ويتألف من موظفي المشروع واالستشاريين )دوالر أمريكي( 15,000( )اليونيب) المشروع رصد )د( 

دوالر  2,500، واالجتماعات وحلقات العمل )دوالر أمريكي( 5,000لي )داخ، والسفر الدوالر أمريكي(

 أمريكي(.
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 هاوتوصيت األمانةتعليقات 

 تعليقاتال

، لة األولىروكربونية في ضوء المرحالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلواستعرضت األمانة المرحلة  - 21

روكربونية في قطاع المواد الهيدروكلوروفلوإزالة ، بما في ذلك معايير تمويل التوجيهية هومبادئلصندوق متعدد األطراف ااسات وسي

ل اعمأخطة ، و(74/50لمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر الخاصة بااالستهالك 

 .2023-2021للفترة  لصندوق متعدد األطرافا

 ستراتيجية الشاملةاال

 المحدد لها األساسخط  استهالك منفي المائة  100حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيق التخفيض بنسبة  عتزمت  - 22

الفترة  خاللالمواد هذه أقصى لالستهالك السنوي من حد ، والحفاظ على 2030بحلول عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

ستهالك استناد ا إلى او. 10من بروتوكول مونتريال( ‘1’))هـ(  ا  نيثامكررا   8، الفقرة 5بما يتفق مع المادة  2040إلى  2030من 

 2030بين عامي  ا  صفر، ترى األمانة من غير المحتمل أن يتجاوز االستهالك في الماضي الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد ا

قاعدة الحجم البلد وى لإ نظرفبال ، رغم انخفاض حجم االستهالك في السنوات القليلة الماضية،أكد أنه غير أن اليونيب قد. 2040و

لخدمة المعدات المتبقية القائمة  2040و 2030يكون هناك استهالك منخفض للغاية بين عامي قد كبيرة من المعدات قيد التشغيل، ال

للتطبيق لنفس  قابال   ا  خيار لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل ةالمبكر اإلزالة ت عتبَرلم و. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى 

التراخيص منح ستواصل الحكومة تنفيذ نظام و، أي السماح لقاعدة كبيرة من المعدات بالوصول إلى نهاية عمرها االفتراضي. السبب

 خدمة ما يلزم ألغراض، باستثناء بمزيد من الحصص ترخيصال جريلن ي وعندئذ، 2030يناير كانون الثاني/ 1والحصص حتى 

 ما يتوافق مع أحكام بروتوكول مونتريال.، ب2040و 2030بين عامي  المعدات المتبقية

المواد إدارة إزالة  ةالنظر في الشريحة النهائية من خطإتاحة من أجل ، 86/51تمشيا  مع المقرر  - 23

السياساتي و، وافقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تقديم وصف مفصل لإلطار التنظيمي الهيدروكلوروفلوروكربونية

)هـ(  مكررا  ثانيا   8لفقرة ا ألحكام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك  امتثاللضمان الالزمة التدابير  طبيقتالمعمول به ل

ي جمهورية فالمواد هذه ، واالستهالك السنوي المتوقع من 2040-2030لفترة خالل امن بروتوكول مونتريال  5من المادة ( ‘1’)

 .2040- 2030لفترة في االكونغو الديمقراطية 

 خالل المرحلة الثانيةالستهالك ل ةهداف السنوياأل

زالة المواد إإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة  تانالمنفذ انترية الكونغو الديمقراطية والوكالقررت حكومة جمهو  - 24

وذلك ، 2025م بدال  من استهداف هدف وسيط في عا 2030في عام المواد  لهذه ةالكامل بغرض اإلزالةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

، ة إطالق مرحلة جديدةالقرار، وعملي اتخاذأن عملية  تبيَّن منهاالتي خطة، البناء  على الخبرة المكتسبة خالل المرحلة األولى من 

من ، ة في المرحلة الثانيةتمتد األنشطن أ قَّررمن المف وعليه،في البداية.  ا  ي البلد كانت أبطأ مما كان متوقعووتيرة تنفيذ األنشطة ف

حيث ، 2030تى عام ، حغازات التبريد صالحالستالالزمة البنية التحتية إقامة التبريد و ن في مجاليالتقنيالعتماد نظام  وضع قبيل

ة نتائج السيستغرق تنفيذها وتحقيق  قسم أن ي، 2025، تمتد حتى عام مرحلة قصيرةقتصار على اال ومن شأنعدة سنوات. المرجوَّ

نة، مرحلة الحقةوإطالق إعداد في  ليتمثغير ضروري  وأن يتسبَّب في عبءهذه األنشطة إلى مشاريع منفصلة  ن استمرار م مكوَّ

 نفس األنشطة.

من  ا  طن 11.05هو حد األقصى المسموح به لالستهالك الأن يكون  ،المقدمالطلب  بناء على ،المرحلة الثانية اقت ِرح في  - 25

. 2029إلى  2025من  عواماستنفاد األوزون لأل من قدرات انطنأ 5.53، و 2024إلى  2021من  عواماستنفاد األوزون لأل قدرات

لفعل أقل من أهداف خالل السنوات الخمس الماضية كان با المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأن استهالك  لدى اإلشارة إلىو

من  انطنأ 6.00، على النحو التالي: الستهالكأكثر انخفاضا  لأهداف  تحقيقزام بعلى االلت ، وافقت الحكومةالمذكورةاالستهالك 

إلى  2025من في الفترة استنفاد األوزون  من قدرات انطنأ 3.00و؛ 2024إلى  2021من في الفترة   قدرات استنفاد األوزون

عن  ا  أن هذا االلتزام يمثل تخفيضاألمانة  الحظ. وت2029و 2028 نعاميالفي استنفاد األوزون  من قدرات ا  طن 2.00؛ و 2027

ح للبلد تييوف ، وس(2017استنفاد األوزون في عام  من قدرات ا  طن 16.00في المرحلة األولى ) ستهالكلال ا  محددكان آخر هدف 

                                                 
سنوات الل فترة خال اية الصفر في أي عام طالما أن مجموع المستويات المحسوبة الستهالكهكربونوفلوروالهيدروكلور الموادقد يتجاوز استهالك  10

ا على  ،2040يناير كانون الثاني/ 1إلى  2030يناير كانون الثاني/ 1العشر من   .وادلهذه المس في المائة من خط األسا 2.5، ال يتجاوز 10مقسوم 
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زال قيد التشغيل بمجرد إعادة تنشيط االقتصاد بعد تال  التي 22-الهيدروكلوروفلوروكربونب العاملةخدمة المعدات  االستمرار في

 .2020وزيادة الواردات عن مستوى عام 19 -كوفيدجائحة 

 فيلاة والمتعلقة بالتكالتقنيالمسائل 

 اإلنفاذ مسؤوليوإنفاذ تدابير الرقابة وبناء قدرات  رصدتعزيز 

م يتم تحديثه في في جمهورية الكونغو الديمقراطية ل الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد أن اإلطار التنظيمي ل باإلشارة إلى  - 26

يناير كانون الثاني/ 1بحلول  بدأ من المقرر أن يوتحديث اللوائح. ى لعالمساعدة تقديم على إدراج  اليونيب، وافق السنوات األخيرة

الرامية والتدابير التنظيمية  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى  التي تعتمد في تشغيلهاحظر على استيراد المعدات النفاذ  2024

 جري، سيباإلضافة إلى ذلكوالتركيب والخدمة وإيقاف التشغيل. عمليات أثناء في لتحكم في االنبعاثات المقصودة من غاز التبريد ى الإ

 فرضبما في ذلك ، 22-الهيدروكلوروفلوروكربون إزالةدعم ضرورة وعلى  هاديحدتي يتم توضع السياسات على أساس الثغرات ال

هذه  استحداثأثناء الخدمة )كإجراء وقائي لتجنب في ب لغسل معدات التبريد  141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستخدام على حظر 

يناير الثاني/كانون  1 حلولب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى تي تعتمد الممارسة( وعلى واردات المعدات المستعملة ال

ة إلى وحدة األوزون اإلبالغ عن الواردات الفعليب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةري إلزام مستوردي ومصدّ  عالوة على ؛2025

 .2024يناير كانون الثاني/ 1البيانات الجمركية بحلول أجل مضاهاتها بمن الوطنية 

ب الذين ( ، 6,400قدر بـ وياألموال المتاحة وعدد موظفي الجمارك في البلد ) وباإلشارة إلى  - 27  265 سوى منهملم يدرَّ

في إطار المرحلة الثانية إلى  تدريبال لقونعلى زيادة عدد موظفي الجمارك الذين سيت اليونيب، وافق فقط في المرحلة األولىموظفا  

 نفس مستوى التمويل.ب، موظف 1,000

 مجال:هذا الفي  لالعتمادمخطط  وضعالتبريد وتكييف الهواء و ن في مجاليالتقني بناء قدرات

أوضح . و2023االعتماد بحلول نهاية عام  طخطبم العملأن الحكومة تهدف إلى  اليونيب، أكد توضيحللبناء على طلب   - 28

إدخال إطار تنظيمي داعم وتحديد آلية ومؤسسة محلية لتشغيل النظام بطريقة  ومنها، ين إنجاز عدد من األنشطة قبل ذلكسيتعأنه 

 ا  أيض اليونيب، وافقت الحكومة وفي البلد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على إزالة. ولتحسين المساعدة ذاتيتتسم باالكتفاء ال

 خالل المرحلة الثانية. تقني 3,500 يقدَّر بــبعدد إجمالي ، ا  سنوي تقني 500اعتماد حوالي يتمثل في هدف  على تحديد

خطة إدارة التي تستغرقها مدة ال، وين في البلد، واألموال المطلوبة لهذا النشاطالتقنيعدد  هعتبارفي ا اليونيب، آخذا  وافق و  - 29

 خاللمعاهد تدريب معززة بالتدريب والمعدات  10وسبعة ما يتراوح بين ومشاركة  ،إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قدر أكبر لضمان  تقني 6,400إلى  ا  تقني 720ين المطلوب تدريبهم من التقنيزيادة عدد  على ،خطةالالمرحلتين األولى والثانية من 

 ةوعيتصة في البداية لتخصيص األموال المخص أعيد، ظل الميزانية المتاحة تحقيق ذلك فيولتأثير لهذا النشاط في القطاع. من ال

 ين.التقنيلتدريب  بحيث تستخدم ينالنهائي ينالمستخدم

 والكليات التقنية ةصناعة الخدملدعم تقديم ال

( ، قد يكون تشغيل ا  نمليو 13)أكثر من  هاسكانعدد وحجم كينشاسا ى لإ نظروبالاالقتراح إنشاء مركزين لالستصالح.  شمل - 30

دام الكهرباء واستخاإلمداد بتحليلها )أي الكثافة السكانية ومعدل  يلزممتغيرات عدَّة ، على الرغم من وجود كنا  مركز االستصالح مم

وجستية، ونماذج ، والخدمات اللديبرلتاغازات متاحون لتشغيل العملية، وسعر الأصحاب المصلحة و، معدات التبريد وتكييف الهواء

 .ةديقتصااال ا  من الوجهةمجدي ذلك األعمال( لجعل

إنشاء مركزين لالستصالح )أحدهما في كينشاسا واآلخر في لوبومباشي( يستند إلى أن اقتراحه اليوئنديبي أوضح   - 31

النظام في الذي يقوم عليه مبدأ اليتمثل ومماثلة في بلدان أخرى. التجارب الاالحتياجات المعرب عنها على المستوى القطري وإلى 

خالل و. للقائم باالستصالح ربحق يحقتبما يكفي ل ا  البكر، ولكنه ال يزال مرتفع غازبسعر أقل من سعر ال صلحتالمس إتاحة غاز التبريد

دراسة جدوى لوضع اللمسات األخيرة على نموذج األعمال واللوجستيات المطلوبة قبل إنشاء اليوئنديبي ، سيجري الشريحة األولى

على أيضا  اليوئنديبي وافق وفي الشريحة األولى.  صالحمعدات لالسترداد واالست طلب أيت  ، لم ليهأي مركز استصالح. وبناء  ع

، بما في ذلك نموذج صالحإنشاء نظام االسترداد واالستخاصة بلاتضمين التقرير المرحلي للشريحة األولى نتيجة دراسة الجدوى 

 .ليشغلتان بمن يقومو، وأنسب غازات التبريدمن استردادها  األعمال، والكميات المتوقع

أنها ستكون اليوئنديبي ، أكد هاردادواست غازات التبريد صالحستالالمقترحة في إطار المشروع معدات الوفيما يتعلق ب - 32

من و. ج407-رو  أ404-رو  أ410-ر و أ134 -الهيدروفلوروكربون، بما في ذلك األخرى غازات التبريدللتشغيل مع  ا  مناسبة أيض

استخدام معدات المختبرات باهظة الثمن عن اليوئنديبي  عاض، استاالستصالح يكزاالستثمارية والتشغيلية لمركلفة أجل تقليل الت
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 من األواني الزجاجية للمختبرات )األنابيب ا  صغير ا  ( بطريقة أبسط تتطلب عددلرطوبةلكارل فيشر )كروماتوجراف الغاز واختبار 

المقترح  االعتماديتضمن إجراء والدقة. بالغ  ميزانل ن قبي، موالملحقاتات( ترسبال الختبار جويتز، بما في ذلك أنبوب والنظارات

يتيح الحصول على غازات ، مما AHRI 700 معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد معيارات الرئيسية وفق ا لترمباراالتحقق من ال

( بمستوى جودة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةهذه الخطة إلدارة  في إطار 22-الهيدروفلوروكربونمستصلحة ) تبريد

 ة.طورلمعدات المتمن ا، ولكن مع متطلبات أقل AHRI 700 للغازات ذات اعتمادمشابه 

 التكلفة اإلجمالية للمشروع

، دوالر أمريكي 1,125,000تبلغ التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  - 33 

ك ستهالذات حجم اال انلبلدلمستوى التمويل المؤهل ب المتعلق( ‘12’))ج(  74/50إلى المقرر  دستنيو 80/67بما يتفق مع المقرر 

 .المنخفض

الشروع في المرحلة الثانية ضروري من ال، ترى األمانة أن 2020 هيونيحزيران/ 30استكمال المرحلة األولى بحلول بو - 34

 تقريبا   في المائة من األموال 50 بصيغتها المقدَّمةفي أقرب وقت ممكن لضمان استمرار األنشطة في البلد. وقد خصصت الخطة 

يذ بشكل منهجي طوال فترة التنف من األنشطة سيتم تنفيذه كثيرا  ، وأن إلى أن المرحلة مدتها تسع سنوات بالنظروللشريحة األولى. 

األمانة  قد اتفقت، فيةوأن بعض المعدات لن يتم شراؤها إال خالل الشريحة الثان ،ي التبريد(تقني)أي تدريب موظفي الجمارك و

 .4، كما هو مبين في الجدول على توزيع أكثر توازنا  للشرائح تانالمنفذ الوكالتانو

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية  التوزيع المتفق عليه لشرائح  المرحلة الثانية من خطة -4الجدول 

 الكونغو الديمقراطية

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 حسب الطلب المقدَّم

 40,000 0 70,000 0 0 180,000 0 0 0 310,000 اليونيب

 5,000 0 76,500 0 0 154,000 0 0 0 289,500 اليوئنديبي

 45,000 0 146,500 0 0 334,000 0 0 0 599,500 المجموع

 عليه المتَّفَقحسب 

 115,000 0 0 185,000 0 0 160,000 0 0 140,000 اليونيب

 0 0 0 96,500 0 0 210,500 0 0 218,000 اليوئنديبي

 115,000 0 0 281,500 0 0 370,500 0 0 358,000 المجموع

 

الخاصة لوائح الوإنفاذ  رصد، تم تعديل الشريحة األولى على النحو التالي: تعزيز الشرائحبعد مراجعة توزيع و - 35

ين في مجال التبريد التقنيبناء قدرات و؛ دوالر أمريكي( 50,000المواد المستنفدة لألوزون والسياسات ذات الصلة )ب

الكليات للصناعة ودعم وتقديم الدوالر أمريكي(؛  125,000) وتكييف الهواء ووضع مخطط لالعتماد في هذا المجال

دوالر  218,000) صالحالتقنية من خالل توفير معدات الخدمة ومجموعات األدوات وإنشاء مركزين لالسترداد واالست

 دوالر أمريكي(. 10,000أمريكي(؛ ورصد المشروع )

إلى تحقيق األهداف اليوئنديبي و اليونيب، سوف يهدف التمويل المنقح للشريحة األولى في ةصخصَّ المبالغ المبو  - 36

فاذ ي إنسؤولمن موظفي الجمارك وغيرهم من م 125الرئيسية للمرحلة الثانية: تدريب  عناصرالمحددة التالية في كل من ال

 125أول واعتماد  2023ين بحلول نهاية عام التقنيمخطط اعتماد  ووضع؛ ألنظمة القائمةا بتنقيح واالضطالع؛ القانون

؛ واستكمال دراسة الجدوى على مراكز التدريب هاوتوزيعشراء األدوات والمعدات و؛ ينتقنيمن ال 525تدريب و؛ ا  تقني

 االستصالح. ي  كزَ إنشاء مرخاصة بلا

 شروط تنفيذ المرحلة الثانية

السابقة  التأخيرحاالت شروط البدء والتنفيذ الفوريين للمرحلة الثانية في ضوء  تانالمنفذ ناتناقشت األمانة والوكال - 37

التي أثرت على التنفيذ  مشاكلأن ال اليونيبأوضح و. 19-كوفيد جائحةفي تنفيذ المرحلة األولى والوضع الحالي الناجم عن 

 خارجة مسائلهذه ال بالرغم من أنفي الماضي كانت مرتبطة بالتغييرات في الحكومة وتغيير وحدة األوزون الوطنية. و
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مرارية في وحدة األوزون ضمان االست لمن أجاألمانة بأنه يعمل مع الحكومة  اليونيبأبلغ فقد ، عن سيطرة المشروع

 تأخير في المستقبل.للحاالت ا ا  تجنبالوطنية 

 جائحة خاللللمشروع  المأمونلتيسير التنفيذ  ناتالتدابير التي اتخذتها الوكالب اإلفادة فيما يتعلق وفي معرض تقديم  - 38

ع أصحاب المصلحة على اتباع سياسات يشجتالبعثات إلى الحد األدنى وعدد األمانة أنه تم تقليل اليونيب ، أبلغ 19-كوفيد

يقوم اليوئنديبي أن ، وعن بعديجري االضطالع بها ل تقارير التحقق ن قبينشطة موأضاف أن األالحكومة وتوصياتها. 

وحدة األوزون وأوضح أن معدات. الاتفاقات طويلة األجل مع موردي عقد  عن طريقمعدات التبريد بتبسيط عمليات شراء 

 ناتالحكومة والوكالوذكر أن لدعم التنفيذ.  السريع هذهالمسار عملية ان ستخدميليوئنديبي ب القطري لالوطنية والمكت

األنشطة المقترحة والجداول الزمنية الخاصة بها على الرغم من القيود المفروضة على التنفيذ  تنفيذه يمكن أن رىتتان المنفذ

عدد المشاركين قلة و التأخير حاالت بعضحدوث التغييرات الوحيدة المتوقعة في التنفيذ هي وأضاف أن . جائحةبسبب ال

 المرحلة الثانية.في بدء ال خاللالعمل  حلقاتفي 

 التأثير على المناخ

أفضل من خالل بشكل غازات التبريد ي تشمل احتواء ه، وطاع الخدمةفي ق عتزم القيام بهااألنشطة الم من شأن - 39

المستخدمة في خدمة التبريد وتكييف  22-الهيدروكلوروفلوروكربونلى تقليل كمية إأن تؤدي ، التدريب وتوفير المعدات

توفير  هينتج عنبسبب ممارسات التبريد األفضل  22-الهيدروكلوروفلوروكربونمن ال ينبعث كل كيلوغرام ذلك أن الهواء. 

حساب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة  وقد أدِرج فيطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.  1.8حوالي 

التي جهود ال، بما في ذلك القيام بهاجمهورية الكونغو الديمقراطية  تعتزمتشير األنشطة التي وعلى المناخ. الواقع التأثير 

د وإعادة يبرتالغازات  الستردادالبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي وكذلك  شجيعلتتبذلها 

 فوائد مناخية. تنتج عنه، مما د في الغالف الجوييبرلتاغازات خطة سيقلل من انبعاث ال، إلى أن تنفيذ ااستخدامه

 التمويل المشترك

في  حسب االقتضاءالدعم اللوجستي واألفراد  بتوفيرستقدم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مساهمة عينية   - 40

 أثناء تنفيذ المشروع.

 2023-2021 للفترة ل الصندوق متعدد األطرافاعمأمشروع خطة 

، لتنفيذ المرحلة باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، دوالر أمريكي 1,125,000 مبلغ اليوئنديبييطلب اليونيب و  - 41

إجمالي القيمة المطلوبة والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

المبلغ الوارد في خطة  يتجاوز، 2023-2021، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة من ا  أمريكي ا  دوالر 390,993 البالغ

 .أمريكيا   دوالرا   113,118مته بما قي لاعماأل

 تفاقال شروعم

مشروع اتفاق بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية واللجنة التنفيذية  في المرفق األول بهذه الوثيقة يرد - 42

في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةبغرض 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 ةـــــتوصيال

 نظر فيما يلي:أن تقد ترغب اللجنة التنفيذية في   - 43

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة، على المرحلة الثانية من خطة إدارة الموافقة، من حيث المبدأ )أ( 

المواد إلزالة الكاملة الستهالك بغرض ا 2030إلى  2021جمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة من في 

 600,000، يتألف من ا  أمريكي ا  دوالر 1,237,750 قدره بمبلغوذلك ، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ،ليونيبدوالر أمريكي ل 76,000 البالغةدعم الوكالة ل، باإلضافة إلى تكاليف دوالر أمريكي

 ا  أمريكي ا  دوالر 36,750، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 525,000و
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من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةمزيد من التمويل  ليوئنديبي، على أساس أنه لن يتم توفيرل

 ؛الصندوق متعدد األطراف

 نغو الديمقراطية بما يلي:التزام حكومة جمهورية الكو اإلشارة إلى )ب( 

وحظر  2030 يناير/كانون الثاني 1بالكامل بحلول  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة  ‘1’

ما ، باستثناء 2030 يناير/كانون الثاني 1بحلول  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد 

، عند االقتضاء، بما يتفق 2040و 2030بين عامي  لمتبقيةا المعدات خدمةغراض أل سمح بهي  

 بروتوكول مونتريال؛مع أحكام 

المواد على  تي تعتمد في تشغيلهاإصدار حظر على استيراد المعدات ال  ‘2’

 ؛2024كانون الثاني / يناير  1بحلول  الهيدروكلوروفلوروكربونية

أثناء التركيب في وضع تدابير تنظيمية للتحكم في االنبعاثات المقصودة من غاز التبريد   ‘3’

 ؛2024 يناير/كانون الثاني 1والخدمة وإيقاف التشغيل بحلول 

من االستهالك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدرات ا  طن 11.20اقتطاع  )ج( 

 ؛الموادهذه من المؤهل للتمويل المتبقي 

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية واللجنة التنفيذية لخفض  )د( 

المواد ، وفقا  للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

 ؛هذه الوثيقةبفي المرفق األول  الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد

النظر في الشريحة األخيرة من خطة ، إلتاحة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية دمأن تقوجوب  ( هـ)

 :ما يليإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، 

ضمان  لمن أجالزمة لالتنفيذ التدابير  طبَّقلإلطار التنظيمي والسياساتي الم ا  تفصيلي ا  وصف  ‘1’

من المادة  ‘1’)هـ(  مكررا  ثانيا   8للفقرة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد امتثال استهالك 

 ؛2040-2030من بروتوكول مونتريال للفترة  5

في جمهورية الكونغو  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالستهالك السنوي المتوقع من   ‘2’

 ؛ 2040-2030الديمقراطية للفترة 

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى  )و( 

، بمبلغ ح المقابلةائ، وخطط تنفيذ الشرية لجمهورية الكونغو الديمقراطيةالهيدروكلوروفلوروكربون

، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 140,000تألف من ي، ا  أمريكي ا  دوالر 390,993

، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 218,000، وليونيبل ا  أمريكي ا  دوالر 17,733البالغة 

سوف يدرج في التقرير المرحلي اليوئنديبي ، على أساس أن ليوئنديبيل ا  أمريكي ا  دوالر 15,260البالغة 

لمواد المرتبط بتنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ا

في  صالحنظام االسترداد واالست إقامةمتعلقة بلانتيجة دراسة الجدوى  نيةالهيدروكلوروفلوروكربو

غازات من استردادها  جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك نموذج األعمال، والكميات المتوقع

 االستصالح. ي  كزَ وبيان المؤسسة األنسب لتشغيل مر ،ديبرتال
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 األول المرفق 

 

 المتعدد األطرافواللجنة التنفيذية للصندوق  جمهورية الكونغو الديمقراطية اتّفاق بين حكومة مشروع 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض

جمهورية الكونغو الديمقراطية )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق  يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة  .1

ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة  -1تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل بإجراء 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2030 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  صفر طن من  قدرها

 لبروتوكول مونتريال.

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـبحدود االسته زامـيوافق البلـد على االلت .2

فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد في هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في -1المشار إليها في التذييل 

األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 (.للتمويل)االستهالك المتبقي المؤهل  3-1-4 الصفي لكل مادة ف

رهنا  بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  .3

المبدأ، في  ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث -2من التذييل  1-3 المحدّد في الصف األفقي

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

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

( من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق )ب5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها )"الخطة"(. و

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستهالك 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 

 لشروط اإلفراج عن التموي

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقا  للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعقبل 

(a) ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1 الصففي  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلدم فيه اللجنة التنفيذية الذي يق

(b) إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف ،

 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

(c)  ألف )"شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ ين السنوات التقويمية السابقة، وغطي كل سنة ميالتنفيذ"( 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ش رع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

(d)  ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4ة التذييل على هيئ الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ

السنة التي ي طلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات ف ترصد وسوجري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6

عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريرواألدوار"( الرصد )"مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. المحددةألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7

 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقا  لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

(a) ثَّق مسبقا  إما في خطة التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسيّة يجب أ عمليات إعادة  السنويةتنفيذ الن ت و 

قائمة تقدم ثمانية  شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

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

(i)  بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل 

(ii) التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ 

(iii)  التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة

 لمختلف الشرائح؛

(iv) المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال

في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

 موافق عليها؛

(v)  أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد

ة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتمل

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

(b) التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي 

 الالحق؛

لوروكربون كبديل للمواد ، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفالبلديوافق  (ج) 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 

توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 

والنظر في إمكانية اعتماد بدائل  والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛
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مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةبها الوكاالت الثنائية أو  سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظو (د)

 في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 يلي: ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لماي .8

(a)  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل

 تنفيذ المشروع؛

(b)  المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد

 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الثنائية والمنفذةالوكالت 

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9

)"الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة تأن على  اليونيب توافقولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة )"الوكالة المنفذة المتعاونة"(  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تعلى أن  ليوئنديبياوافقت والمنفذة الرئيسية"( 

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج في إطار برنامج تقييم  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو

 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10

وستدعم )ب(.  5 الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال

الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 

باء، على  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم التوالي. 

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2المحددة في الصفين 

 عدم المتثال لالتفاق

من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب،  .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2-1األفقي 

أن تعيد التمويل إلى الحصول على التمويل وفقا  لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، 

وضعه وفقا  لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته 

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد 

ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب  -7جنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل بأنه يجوز لل

نجزة في أي سنة من من  قدرات استنفاذ األوزون عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير الم 

م امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ قرارات السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عد

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنها

 أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية
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ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13

على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،بنوع خاصلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. و

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

 خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالياليتم إنجاز  .14

الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7)د( والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

ألف إلى حين -4من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1يها في الفقرات الفرعية وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عل

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

 صحة التفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15

، ما لم مونتريال طلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكولهذا االتفاق. وكافة المص

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16

 .األطراف
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 ذييالتالت

المـوادألف:  -1التذييل   

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

 الستهالك

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  17 األولى جيم 

 
ألف: األهداف والتمويل-2التذييل   

 

Ligne Caractéristiques 2021 
2022 

2023 
2024 

2025 

2026 
2027 

2028 

2029 
2030 Total 

جدول التخفيض الخاص  1.1

بالمواد المجموعة األولى من 

المرفق جيم لبروتوكول 

مونتريال )طن من قدرات 

 استنفاد األوزون(

 غير متوفر 0 21,52 21,52 21,52 43,04 43,04 43,04

الحدّ األقصى لالستهالك  1.2

المسموح به من مواد 

المجموعة األولى من المرفق 

لبروتوكول مونتريال  جيم

)طن من قدرات استنفاد 

 األوزون(

 غير متوفر 0 2,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00

التمويل المقرر للوكالة  2.1

المنفذة الرئيسية )اليونيب( 

 )دوالر أمريكي(

140.000 0 160.000 0 185.000 0 115.000 600.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2

 أمريكي(الرئيسية )دوالر 

17.733 0 20.267 0 23.433 0 14.567 76.000 

التمويل المقرر للوكالة  2.3

المنفذة المعاونة )اليوئنديبي( 

 )دوالر أمريكي(

218.000 0 210.500 0 96.500 0 0 525.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4

 المعاونة )دوالر أمريكي(

15.260 0 14.735 0 6.755 0 0 36.750 

إجمالي التمويل المقرر  3.1

 )دوالر أمريكي(

358.000 0 370.500 0 281.500 0 115.000 1.125.000 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر  3.2

 أمريكي(

32.993 0 35.002 0 30.188 0 14.567 112.750 

إجمالي التكاليف المقررة  3.3

 )دوالر أمريكي(

390.993 0 405.502 0 311.688 0 129.567 1.237.750 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

 األوزون(

11,2 

 5,8 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 0 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  4.1.3

 

 .2020جوان / حزيران   30* تاريخ إنجاز المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن األولاع ـة عليه في االجتمـللموافقسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة  .1

 ألف.

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

(a)  عكس السابق، ويالتقرير التقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير

بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 

لبدائل، للسماح لألمانة ذي الصلة لواإلدخال ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي أن االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة في النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بيسلط 

المعلومات األخرى ذات  أن يوفرف السائدة في البلد، ويعكس أية تغييرات في الظرو وأنالخطة، 

التنفيذ )خطط( خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم

من هذا االتفاق، أو  7 ، على النحو المنصوص عليه في الفقرةتخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة

 ؛تغييرات أخرىأي 

(b)  وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق 

تحقق مع االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا ال في)ب( 5لفقرة الفرعية ل

كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات 

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

 عنها؛

(c)  مع إبراز المطلوبة، خالل الفترة المشمولة بالشريحة وصف خطي للنشاطات التي سي ضطلع بها

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

طة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخالتقويمية

بالتفصيل أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها التغييرات التي أدخلت

 ؛دي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعالهالمستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السر

(d)  ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة

 ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

 )د( أعاله.1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(

وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال  .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ل حصري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشك )أ(

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار  )ب(

ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -2التذييل 

 ع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.األقل سيستخدم كمرج

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

 

تقدم الوحدة الوطنية لألوزون تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسة. وتعهد  .1

استشاريين محليين مستقلين رصد تطور الخطة والتحقق من تحقيق أهداف األداء محلية مستقلة أو إلى الوكالة إلى شركة 

 اردة في الخطة.  الو

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

(a)  بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي

 به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛ الخاّصة

(b)  والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط

 ألف؛ -4 التذييل

(c)  ّالمرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل ق تقديم تحق

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أ كملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

(d)  التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1طط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خ

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  )ه(

مل اإلبالغ عن األنشطة . ومتطلبات اإلبالغ تشألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف  )و(

لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 

من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك  المرحلة الجارية

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ )ز(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ح(

ذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفي )ط(

 عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ )ي(
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من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ك(

منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل ة، والوكالة المنفذة المتعاون

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد ي   )ل(

 الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند  )م(

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )ن(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

 اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع. )س(

خذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأ .2

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

-4ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.

 

 باء: دور الوكالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة، مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:وتشمل 

 عند الطلب؛تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة  )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

لنحو تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على ا )ج(

 ألف؛-4الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  )د(

 واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم المتثال -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل  180مبلغ التمويل المخّصص بمقدارمن هذا االتفاق، يمكن تخفيض  11وفقا للفقرة  .1

من التذييل  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون 

ى ، على أساس الفهم بأن الحد األقصألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2

من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي 

 يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2

روكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس الهيدروكلوروفلو
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كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 

 لجزاء المطبق سيكون األكبر.أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى ا

 

     
 


