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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   أنغوال
  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  )رئيسية( ئنديبياليو  )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 12.65  2010: السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

  2010  :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  والتساأليرو  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع 

           123الھيدروكلوروفلوروكربون 

           124الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 12.65    12.65      22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

  )وزونطن من قدرات استنفاذ األ(بيانات االستھالك ) رابعا(

 15.95  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 15.95  :2010-2009لفترة لخط األساس تقدير 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

  14.36  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة األعمال) خامسا(

إزالة المواد المستنفذة   اليوئنديبي
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
  )األوزون

2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.7 0.0 7.0 

دوالر (التمويل 
  )أمريكي

203,175 0 203,175 0 0 203,175 0 0 67,725 0 677,250 

 

  موعالمج 2015 2014 2013 2011  بيانات المشروع) سادسا(

  ال ينطبق 14.36 15.95 15.95 ال ينطبق  )تقديرية(حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

طن من قدرات (الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
  )استنفاذ األوزون

  ال ينطبق 14.36 15.95 15.95 ال ينطبق

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

دوالر (المبدأ 
  )أمريكي

 176,000 19,556 31,111 39,111 86,222  يف المشروعتكال  اليوئنديبي

 15,840 1,760 2,800 3,520 7,760  تكاليف الدعم

دوالر (إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

86,222 39,111 31,111 19,556 176,000 

دوالر (إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

7,760 3,520 2,800 1,760 15,840 

 191,840 21,316 33,911 42,631 93,982  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوكالة

 7,760 86,222  ئنديبياليو
 

  كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :ب التمويلطل

  فرادينينظر فيه بشكل إ  :توصيات األمانة
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  وصف المشروع
 
الوكالة المنفذة المعينة إلى  بوصفه، )يوئنديبي(م برنامج األمم المتحدة لإلنمائي قدّ ت بالنيابة عن حكومة أنغوال، .1

، قدرھا خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجماليةبللجنة التنفيذية  خامس والستيناالجتماع ال
، ئنديبيدوالر أمريكي لليو 17 820دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  198 000أصالً،  كما ھي مقدمة

خطة إدارة إزالة المواد  تقترحو. وذلك لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في المائة في استھالك المواد  10تخفيض بنسبة  تحقيقلستراتيجيات وأنشطة إالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .2015الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

دعم  دوالر أمريكي زائد تكاليف 109 000في ھذا االجتماع  المطلوبةمن الخطة الشريحة األولى قيمة تبلغ و .2
 .، كما ھي ُمقدمة أصالً ئنديبيلليو ةأمريكي اتدوالر 9 810الوكالة البالغة 

  خلفيــة
  

  تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون
 
مكتب وأنشئت . بروتوكول مونتريال في أنغوالالجھة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ وزارة البيئة ھي إن  .3

حزيران /يونيو 23في وصدقت حكومة أنغوال . األنشطة أثناء التنفيذلتنسيق جميع البيئة داخل وزارة  األوزون الوطني
مة أنغوال لوائح ت حكووضعو. على تعديالت لندن وكوبنھاغن وبيجين ومونتريال على بروتوكول مونتريال 2011

ا في ، بموتصدير وإنتاج المواد المستنفدة لألوزونلتنظيم استيراد  153/11رقم  يمرسوم الرئاستنظيمية بموجب ال
. وكلوروفلوروكربون أو التي تحتوي عليهعلى الھيدر تعتمدذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي 

من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المستوردة كميات الللحصص لمراقبة  االلوائح أيضا نظام تضمنتو
 .توي عليهالمعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون أو التي تح

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك المواد 
 
لديه  من الخارج، علًما بأن البلد ليس أنغوالد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في اجميع الموتستورد  .4

 2006في عامي  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد استھالك بيانات ولم يتم اإلبالغ عن . ھذه الموادإلنتاج أي قدرة 
انات يع بيوتم تجم. القدرة على جمع البيانات أثناء ھذه الفترة الزمنية بسبب ضعف 7بموجب المادة  2007و

وبالنسبة للسنوات . لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلالمسح الذي تم إجراؤه االستھالك في ھاتين السنتين أثناء 
مع بيانات تتسق ي تم الحصول عليھا من المسح تال يةنالھيدروكلوروفلوروكربو الماد بيانات استھالك فإناألخرى، 

 .7المادة 

يتألف أساسا من ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أنغوال الأظھر المسح أن استھو .5
ن ان الغازاستخدم ھذيو. R-409Aو R-408Aوكمية ضئيلة من غازات التبريـد  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ومن بين غازات التبريد البديلة األكثر استخداما . ريد وتكييف الھواءحصريا في معدات خدمة التب
مستوى استھالك المواد الھيدروكلورو  1ويبين الجدول . 407- أ والھيدروفلوروكربون134- الھيدروفلوروكربون

 .فلوروكربونية في أنغوال
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 في أنغوال 22-مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون: 1الجدول 

7ات المادة بيان السنة  بيانات المسح 

 طن من قدرات استنفاد األوزون طن متري طن من قدرات استنفاد األوزون طن متري 

2005 130 7.15 130 7.15 

2006 0 0 143 7.87 

2007 0 0 165 9.08 

2008 190 10.45 190 10.45 

2009 350 19.25 350 19.25 

2010 * * 350 19.25 

  ند تقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعبيانات لم تتوافر ال* 

 
وتضمنت بيانات . جميع أصحاب المصلحة وممثلي ورش الخدماتعلى المسح الذي تم إجراؤه  اشتملو .6

وفي عام . الالزمة لخدمة المعدات 22-ية الھيدروكلوروفلوروكربونمالمسح عدد المعدات المركبة وأنواعھا وك
اإلجمالي لمعدات التبريد وتكييف الھواء المركبة في البلد والتي تستعمل  قدر العدد، 2010

واستعمل  ،وتم تقدير متوسط تحميل أنواع المعدات المختلفة. وحدة 639 550بـ 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 .حسب القطاع موجز الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2ويرد في الجدول . لحساب الطاقة الكلية المركبة

  حسب القطاع استنادا إلى المسح 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون :2جدول 

 عدد الوحدات القطاع

 )أطنان(الطلب على الخدمة  )أطنان(الطاقة المركبة 

 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 طن متري
طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

أجھزة ووالبرادات المبردات المنزلية، 
 تكييف الغرف

634,990 1,270 70 254 14 

، ةالعرض التجاري برادات/مبردات
 والتخزين البارد، ومبردات المباني

1,600 240 13 60 3 

 2 36 4 80 2,960 معدات التبريد لعملية اإلنتاج الصناعي

 19 350 87 1,590 639,550 المجموع

 
  وروفلوروكربونيةالستھالك المواد الھيدروكلالمقدر خط األساس 

 
 امتري اطن 350 أساس خط األساس الُمقدَّر الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية علىيحتسب  .7
لعام  7بموجب المادة ، وذلك باستخدام متوسط االستھالك الفعلي الُمبلغ عنه )من قدرات استنفاذ األوزون اطن 19.25(

 350البالغ  2010واالستھالك المقدر لعام ) ات استنفاذ األوزونطن من قدر 19.25( امتري اطن 350البالغ  2009
 مقدر، سيتم تعديل خط األساس ال)ھ(60/44وتمشيا مع المقرر  .)طن من قدرات استنفاذ األوزون 19.25( امتري اطن

 .2010االستھالك الفعلي المبلغ عنه إلى أمانة األوزون لعام حجم بناء على 

 يدروكلوروفلوروكربونية في المستقبلتنبؤات استھالك المواد الھ

ة قادمفي المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في السنوات ال 13 نسبةتتوقع أنغوال نموا ب .8
ومن المتوقع أن يبلغ استھالك المواد . يھافالتنمية االقتصادية الحالية احتياجات استنادا إلى 

وينخفض بنسبة  2013مستوى خط األساس في عام عند ثم يتجمد  2012عام ذروته في الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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ويقدم الجدول أدناه . بعد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2015في المائة من عام  10
 .موجزا لتنبؤات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أنغوال

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةات استھالك نبؤت: 3الجدول 

   2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
استھالك 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
  المقيد

 315 350 350 449 400 350 350  طن متري

طن من قدرات  
  استنفاذ األوزون

19.25 19.25 22.00 24.70 19.25 19.25 17.33 

استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربون 

  قيدغير الم

 648 573 507 449 400 350 350  طن متري

طن من قدرات  
  استنفاذ األوزون

19.25 19.25 22.00 24.70 27.91 31.53 35.63 

 

  ستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإ
 
لتامة ازالة اإللتحقيق  منھج مرحلي اعتمادلبروتوكول مونتريال وتباع الجدول الزمني إ أنغوالتقترح حكومة  .9
ويحتوي الطلب . 2040خدمة إضافية حتى عام  برنامجمع  2030بحلول عام لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

ض بنسبة يخفت تحقيقالمقدم حاليا على المرحلة األولى فقط من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل
قطاع الخدمة الذي يستعمل  موجھة إلىعلى أنشطة إلى حد كبير ويركز  ،2015في المائة بحلول عام  10

 .22-الھيدروكلوروفلوروكربون

واردات  أنغوال تراقبفي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف و .10
فيض في تبعا لجدول التخحصص لتراخيص واللنظام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السائبة من خالل تطبيق 

تحديد المواد القيام على نحو أفضل بوسوف يساعد تدريب موظفي الجمارك أنغوال على . بروتوكول مونتريال
الطلب على أيضا وسوف يخفض البلد . الھيدروكلوروفلوروكربونية عند نقاط الحدود لمنع االتجار غير المشروع

غازات التبريد وإعادة استخدامھا،  استردادخالل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخدمة المعدات القائمة من
ملخص لألنشطة والفترة الزمنية المقترحة  4ويرد في الجدول . ممارسات أفضل للخدمةتطبيق وتدريب التقنيين على 

 .للتنفيذ

  األنشطة المحددة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والفترة المقترحة للتنفيذ. 4جدول ال
 

  اإلطار الزمني األنشطة
وضع المعايير، وتوسيم منتجات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب موظفي 

  الجمارك، وتوفير محددات المواد المستنفدة لألوزون
015 -20122  

غازات التبريد  استردادممارسات الجيدة، وتحديث دليل التدريب، والعلى ين تقنيتدريب ال
  ، وتوفير األدوات والمعداتوإعادة استخدامھا

2015-2012 

 2011-2015  برنامج زيادة التوعية وحلقات عمل تثقيفية بشأن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 2011-2015  والتنسيقالرصد إدارة المشروع، و
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  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 198 000 بحوالي ألنغوالطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خلت التكلفة اإلجمالية قُّدر .11
في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  10تخفيض بنسبة  تحقيقلدوالر أمريكي 

المواد من ) طن من قدرات استنفاذ األوزون 1.98( امتري اطن 35إلى إزالة ذلك يؤدي وس .2015
  .ألنشطةلعلى التوزيع التفصيلي للتكلفة بالنسبة  3جدول اليحتوي و. يةيدروكلوروفلوروكربونالھ

  في أنغوال إجمالي التكلفة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 5جدول ال
 

  يوئنديبي وصف األنشطة
وضع المعايير، وتوسيم منتجات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

  ريب موظفي الجمارك، وتوفير محددات المواد المستنفدة لألوزونوتد
50,000 

 استردادتدريب التقنيين على الممارسات الجيدة، وتحديث دليل التدريب، و
  غازات التبريد وإعادة استخدامھا، وتوفير األدوات والمعدات

90,000 

برنامج زيادة التوعية وحلقات عمل تثقيفية بشأن إزالة المواد 
  لھيدروكلوروفلوروكربونيةا

15,000 

 43,000  إدارة المشروع، والرصد والتنسيق
 198,000  المجموع

 
 

  تعليقات األمانة وتوصياتھا
 

  التعليقـات
 

في سياق المبادئ التوجيھية  ألنغوالاستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .12
ومعايير تمويل إزالة ھذه  ،)54/39المقرر (لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزا

والمقررات الالحقة بشأن ھذه  ،)60/44المقرر (المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 
 .2014-2011وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  ،الخطط

 خيص استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةانظام تر

لمراقبة واردات المواد  طلبت األمانة توضيحا عما إذا كانت أنغوال قد وضعت نظام ترخيص فعاال .13
ع شجالصادر عن اجتماع األطراف الثاني والعشرين الذي  XXII/19الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المقرر 

التصديق على تعديل مونتريال ووضع نظام ترخيص الستيراد وتصدير المواد على ) ضمن بلدان أخرى(أنغوال 
خيص والحصص لجميع المواد المستنفدة االيوئنديبي أن أنغوال وضعت نظاما للتر أوضحو. المستنفدة لألوزون

ألوزون وأكدت أمانة ا. 2011حزيران /يونيو 23لألوزون بما فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من 
وأخذت . باء من البروتوكول 4لترخيص بموجب المادة لأيضا أن أنغوال قدمت معلومات عن وضع وتشغيل نظام 

 .لجنة التنفيذ علما بھذه المعلومات

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ا طن 130ي أظھرت ت األمانة عن بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أنغوال، التاستفسر .14
في أثناء الفترة بسبب الحرب وشرح اليوئنديبي أنه . 2007و 2006في عامي  ياواستھالكا صفر 2005في عام متريا 
وبناء عليه، . جميع المواد المستنفدة لألوزونخيص ترل للرصد أو نظام ، لم يكن لدى البلد إطار2007إلى  2005

وباإلضافة إلى ذلك، فمع موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الحادي . تمثل تقديرا فقط 2005كانت بيانات عام 
لم تصرف اللجنة التنفيذية أي أموال لتنفيذ ھذه والخمسين على تمويل إعداد مشروع خطة إدارة اإلزالة النھائية، 
إدارة اإلزالة  عدم وجود أموال لتنفيذ خطةلو. الخطة لعدم وجود التزام رسمي مكتوب بالتصديق على تعديل لندن
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نظام تم وضع و. النھائية، لم تتمكن أنغوال من وضع نظام قوي لرصد واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون
 .2007و 2006ع البيانات في عامي ذلك عدم جم ويفسر. 2011خيص فقط في عام االتر

، 2009وروفلوروكربونية في عام الزيادة الحادة في استھالك المواد الھيدروكل نت األمانة أيضا عاستفسرو .15
 عزىتأن الزيادة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باليوئنديبي  أفادو. في المائة 84بنسبة  وذلك

االستھالك السابق غير المبلغ عنه وغير الخاضع للرصد واإلحالل الجاري  منھامعة تعوامل مجعدة على األرجح ل
. ت األمانة أيضا عما إذا كان االستھالك يشمل المخزوناتاستفسرو. الخدمة قطاعروكربونية في للمواد الكلوروفلو

أن الزيادة الحادة ترجع أساسا إلى االستھالك غير المبلغ عنه من المقاطعات التي لم يكن من الممكن باليوئنديبي  أفادو
 ساعد، فقد عن ھذه المناطق في تلك الفترة الحصول على بيانات تعّذروبالرغم من . الوصول إليھا بسبب الحرب

وقدم مسح المواد . تحسين رصد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فياالستقرار في السنوات األخيرة 
  .من الدقة في تجميع البيانات االھيدروكلوروفلوروكربونية مستوى معين

  اإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري
 

ا أنه عند استعراض ومناقشة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع الحظت األمانة أيض .16
، أو 2011أيار /مايو 1في  اتقديمھ اي كان مقررتال ،2010اليوئنديبي، لم تقدم أنغوال بيانات برنامجھا القطري لعام 

ن بيانات تنفيذ البرامج القطرية فإ" )و(52/5 رت األمانة البلد بأنه استنادا إلى المقرروذكّ . 2010لعام  7بيانات المادة 
". ينبغي أن تقدم آلخر اجتماع في السنة واالجتماعات التالية كشرط مسبق للموافقة واإلفراج عن تمويل المشروعات

ولوحظ أن . وبيانات البرنامج القطري متاحة لألمانة 7استعراض المشروع، لم تكن بيانات المادة  احلمرآخر وفي 
والبرنامج القطري كان أقل بكثير من الكمية المقدرة المقدمة في  7بموجب المادة  2010ك المبلغ عنه لعام االستھال

البلد تحت فئة أخرى  2010ير في استھالك عام يوقد وضع التغ. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 2010الك األخير المبلغ عنه لعام ھوال، واتفق على أن االستوناقشت األمانة المسألة مع اليوئنديبي وأنغ. التمويل من

 .ھو الذي سيستخدم لحساب خط األساس والتمويل الالزم ألنغوال

  نقطة البداية إلجمالي تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

والبالغ  2009م أن يكون متوسط مستوى االستھالك الفعلي المبلغ عنه في عاوافقت حكومة أنغوال على  .17
، بما يبلغ في 2010طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  12.65طن من قدرات استنفاد األوزون و 19.25

، ھو نقطة البداية إلجمالي تخفيض استھالك المواد طن من قدرات استنفاد األوزون 15.95مجموعه 
 .طن من قدرات استنفاد األوزون 20.02دار وأشارت خطة األعمال إلى خط أساس بمق. الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية والتكاليف
 

، ومع ذلك ظلت في حالة التزام لجدول 14لم تنفذ أنغوال خطة إدارة اإلزالة النھائية كما تنص عليه الفقرة  .18
الھيدروكلوروفلوروكربونية  واستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد. اإلزالة بموجب بروتوكول مونتريال

وقدم البلد توزيعا آخر مفصال للتكاليف بالنسبة لكل . ت عن األنشطة التفصيلية والتوزيع التفصيلي للتكاليفاستفسرو
وأثارت األمانة . وات التي ينبغي شراؤھا لدعم تدريب موظفي الجمارك وتقنيين الخدمةدوقائمة بالمعدات واأل ،نشاط

في المائة من  20دوالر أمريكي للرصد واإلبالغ، التي تبلغ أكثر من  43,000تكلفة بمقدار أيضا شواغل إزاء ال
 دوالر أمريكي ورفع 39,500اليوئنديبي ھذه التكلفة لتصل إلى  لستنادا إلى تعليقات األمانة، عدّ وا. التمويل اإلجمالي

 .دوالر أمريكي 3,500التمويل لتدريب التقنيين إلى 

، اتفق على التمويل اإلجمالي لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 60/44ر وتمشيا مع المقر .19
 10تخفيض بنسبة  تحقيقوسيساعد ذلك البلد على . 6دوالر أمريكي حسبما يظھر في الجدول  176,000ألنغوال عند 
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من المواد ) رات استنفاد األوزونطن من قد 1.59( امتري اطن 29وإزالة  2015حلول عام بفي المائة في االستھالك 
 .2015الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

  مستوى التمويل الموافق عليه في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألنغوال: 6الجدول 

  يوئنديبي وصف األنشطة
وضع المعايير، وتوسيم منتجات المواد 

ب موظفي الجمارك، الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتدري
 وتوفير محددات المواد المستنفدة لألوزون

44,000 

تدريب التقنيين على الممارسات الجيدة، وتحديث دليل 
غازات التبريد وإعادة استخدامھا،  ستردادالتدريب، وا

 وتوفير األدوات والمعدات

14,000 

برنامج زيادة التوعية وحلقات عمل تثقيفية بشأن إزالة المواد 
 يدروكلوروفلوروكربونيةالھ

82,000 

 36,000 إدارة المشروع، والرصد والتنسيق
 176,000 المجموع

  
  األثر على المناخ

إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن  .20
د المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيرا

من ) كغ(وكل كيلوغرام . المستخدم لخدمة التبريد 22-خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
طن من مكافئ ثاني  52,200قديرات األولية لألثر على المناخ إلى عدم انبعاث وتشير الت. مكافئ ثاني أكسيد الكربون

وقد احتسبت أنغوال ذلك في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . الغالف الجوي فيأكسيد الكربون 
يمة إمكانية االحترار قمضروبة في  22-األطنان المزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونعدد باستعمال ھا، الخاصة ب

إلى البدائل ذات القيمة  سيتحّولكل التخفيض على أساس االفتراض بأن ، 22- العالمي للھيدروكلوروفلوروكربون
وھذا الرقم أعلى من األثر المحتمل للمناخ في خطة إدارة إزالة المواد . الصفرية من إمكانية االحترار العالمي

-2011خطة أعمال الفترة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المبين في  اطن 23,053الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 
ة من ئفي الما 50في خطة األعمال تم تقديره على أساس االفتراض بأن الوارد ويرجع ذلك إلى أن الرقم . 2014

ض مرتبطة في المائة فقط من التخفي 10نسبة تبلغ  أنه إلى مواد ھيدروفلوروكربونية ويلالتخفيض سيتم تحو
غير أنه في الوقت الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر . ة إلمكانية االحترار الحرارييبتكنولوجيات القيمة الصفر

ويمكن تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات . على المناخ كميا
بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وكميات غازات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ 

التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا، وعدد التقنيين الذين تم تدريبھم والمعدات القائمة على 
 .التي أعيد تھيئتھا 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ويمكن . عن األثر على المناخ لألنشطة المنفذة في قطاع الخدمة وال يوجد في الوقت الحالي توقعات أكثر دقة .21
تحديد األثر من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة 

أبلغ عن  وكميات غازات التبريد التي ،سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التي  22- وعدد التقنيين الذين تم تدريبھم والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون ،استردادھا وإعادة تدويرھا

 .أعيد تھيئتھا
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 التمويل المشترك

موارد إضافية لتحقيق لحصول على بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة ل) ح(54/39استجابة للمقرر  .22
من ) ب(11عمال بالفقرة  ،من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الحد األقصى

اليوئنديبي أن دعم أنغوال لتنفيذ خطة إدارة  جتماع التاسع عشر لألطراف، أوضحالصادر عن اال XIX/6المقرر 
ت عينية تشمل توفير المكاتب، والتكاليف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيتم من خالل تقديم مساھما

 .والمشاركة في تكاليف النقل بالنسبة للزيارات الميدانية العادية مكتب األوزون الوطنيالتشغيلية ل

 2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

رة إزالة المواد دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ خطة إدا 176,000يطلب اليوئنديبي مبلغ  .23
دوالر أمريكي بما فيه  170,524البالغ  2014- 2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .من إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال قلتكاليف دعم الوكالة أ

طن  290الخدمة البالغ  واستنادا إلى خط أساس استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدر في قطاع .24
دوالر أمريكي  176,000ألنغوال  2015ينبغي أن تبلغ المخصصات المؤھلة لإلزالة الكاملة بحلول عام متري، 

 .60/44تمشيا مع المقرر في المائة،  10لتحقيق تخفيض في اإلزالة بنسبة 

 مشروع االتفاق

ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق واللجنة التنفيذية إلزال أنغواليرد مشروع اتفاق بين حكومة  .25
 .األول بھذه الوثيقة

 التوصيات

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .26

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
 والر أمريكيد 176,000، بمبلغ 2015إلى  2011للفترة من  ألنغوالالھيدروكلوروفلوروكربونية 

في  10ئنديبي، لتحقيق تخفيض بنسبة دوالر أمريكي لليو 15,840تكاليف دعم الوكالة البالغة زائد 
 ؛المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد  15.95يكون خط األساس المقدر مالحظة أن حكومة أنغوال وافقت على أن   )ب (
طن من قدرات استنفاد  19.25تخدام االستھالك الفعلي المبلغ عنه بمقدار األوزون، المحسوب باس

 7بموجب المادة من قدرات استنفاد األوزون  12.65بمقدار  2010لعام و 2009األوزون في عام 
ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد  ،من بروتوكول مونتريال

 ؛وفلوروكربونيةالھيدروكلور

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  1.59 كمية تبلغ خصم  )ج (
 نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك أنغوالالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )د (
 المرفق األول بالوثيقة الحالية؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في

ألف من االتفاق -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل   )ھ(
تغيير  إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من
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في مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل، 
 مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛ و

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )و(
دوالر أمريكي زائد  86,222وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  ألنغوالالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .ئنديبيدوالر أمريكي لليو 7,760تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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 المرفـق األول
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  أنغوالحكومة اتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" أنغوال ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  14.36إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

منية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداول الز 2015كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال ، بعد مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، ، مع تعديل الت7بناء على بيانات المادة 
 

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

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

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 

  .من كل من المواد) االستھالك المؤھل المتبقي(  3-1-4ألفقيا في الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

. القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط  4-
 من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من اله وسيجرى التحقيق المشار إليه أع .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 :تمويلالى في الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيّة ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة  التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية فييوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

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

") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
عليھا قد صرفت  في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  ألخيرة؛جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة ا

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

النظام يضمن امتثال أن بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيوتبلغ عن تنف") واألدوارمؤّسسات الرصد ("ألف  -5التذييـل 

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما ًوثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ   )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  )د( 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ عد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقوا  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ي  )ب( ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ة  إع ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

رة   )ج( ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي
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د تطرأ   )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

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

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليوئنديبي قوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا
ويُوافق البلد على عمليات . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق")  الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

د والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرص
 .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةاببرنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتوافق  ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية لك على سبيل المثال ال الحصر التبما في ذبموجب ھذا االتفاق، 
من  2-2 األفقي اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف

 .ألف-2التذييـل 
 

المحددة في  إزالة الموادتحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل تعيد ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن . يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
تخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من السنوات، من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثال
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون

وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح . على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .الهأع 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

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

لتيسير تنفيذ ھذا ومن الوكالة المنفذة الرئيسية  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. االتفاق

 .لھذا االتفاق
 

في المقترن بھا  واالتفاقخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
وفي حالة . ألف-2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماالحتى نھاية السنة  ھاإتمام

 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية
 

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

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

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

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

  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  
المجموع  2015  2014  2013  2012  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1

أطنان قدرات (المجموعة األولى المرفق جيم، 
 )استھالك األوزون

 ال يوجد 14.36 15.9515.95 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  1-2
أطنان (مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) قدرات استھالك األوزون

 ال يوجد 14.36 15.9515.95 ال يوجد

للوكالة المنفذة الرئيسية التمويل المتفق عليه  2-1
)دوالر أمريكي) (اليوئنديبي(

222 86  111 
39 

111 
31 

556 19  000 
176 

دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
%7.5) أمريكي

760 7  520 3800 2  760 1  840 15  

86 222)دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1  111 
39 

111 
31 

556 19  000 
176 

7 760)دوالر أمريكي(مجموع تكلفة الدعم  3-2  520 3800 2  760 1  840 15  
93 982)دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3  631 

42 
911 
33 

316 21  840 
191 

4-1-
1 

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

1.59 

4-1-
2 

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

 ال يوجد

4-1-
3 

أطنان قدرات استھالك ( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون
  )األوزون

14.36 

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

- 2في السنة المحددة في التذييل خيراالجتماع األسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 .ألف

 
  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 

  
  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
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ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس
تعلى المواد المستنفدة لألوزون وينبغي أن يشتمل التقرير . وكيفية ارتباط بعضھا ببعض ي أزيل  الت

دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم
ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي

اخ لة بالمن لط  .الص ي أن يس ديات وينبغ رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض التقري
ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي

لة ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر . ف تمل التقري ي أن يش اوينبغ ى  أيض عل
ذ السنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق

ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي
ررات حدوثھا 7عليه في الفقرة  وسيغطي . من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب

ع السنوات  ة التقرير المسرود جمي رة الفرعي اق، ويمكن ) أ(5ذات الصلة المحددة في الفق من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ا ھو مب-1المشار إليھا في التذييل  ة ألف، كم رة الفرعي اق) ب(5ين في الفق رر . من االتف م تق ا ل وم

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛لجنة ال تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب يبع واردة ف ات ال تقدم البيان ة ؛ وس نة التقويمي ب الس ة حس من . الخط ي أن يتض وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتوصف الينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل

ة. ھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛أعاله) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ة (والخط رة الفرعي ر الفق اله) ج(1انظ نوية وأي ، )أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

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

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 
  .العام، وذلك من خالل المكتب الوطني لألوزون، بمساعدة من اليوئنديبي ستوفر وزارة البيئة اإلشراف  1

سوف يجري رصد االستھالك وتحديده من البيانات الرسمية الستيراد المواد وتصديرھا وفقا لما تسجله   2
  .اإلدارات الحكومية ذات الصلة
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تقديم تقارير عنھا سنويا في وقت ال وسيقوم المكتب الوطني لألوزون بتجميع البيانات والمعلومات التالية و  3
  :يتأخر عن المواعيد النھائية المحددة

  التقارير السنوية عن استھالك المواد وتقدم إلى أمانة األوزون،  )أ(  

التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ب(  
  .ية للصندوق المتعدد األطرافاللجنة التنفيذ وتقدم إلى 

سيشترك المكتب الوطني لألوزون واليوئنديبي في االستعانة بكيان مستقل مؤھل إلجراء تقييم نوعي وكمي   4
  .لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ت التقنية والمالية ذات الصلة سوف تتمتع الوكالة المسؤولة عن التقييم بإمكانيات كاملة لالطالع على المعلوما  5
 .المرتبطة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المح  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
 لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛ألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

غيلية  )ح( ة تش ود آليّ ذ خطة  ضمان وج ن تنفي ن م الغ التمّك فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

رة   )ط(  ا للفق دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي ، تف
 معنية؛تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

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

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ك(
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5رعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الف-1المذكورة في التذييل 
  .ألف

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

 .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
      --------  
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