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  رافـدد األطـذية للصندوق المتعـاللجنة التنفي

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثاني والسبعوناالجتمــــــاع 
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  والمقترح مشروع: أنغ                                           
  
  

  الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:تتكون ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة 
  

   ةالتدريجي اإلزالة
  
(المرحلة األولى، الشريحة الثانية) برنامج األمم لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخطة إدارة اإلزالة التدريجية • 

 (اليوئنديبي) المتحدة اإلنمائي
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 المشروعات المتعددة السنوات - ورقة تقييم المشروع                              

  )والأنغ(

) عنوان المشروع                                                                       أوال( الوكالة                                                  

 )(اليوئنديبيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة اإلزالة التدريجية ل
    (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

  

   7أحدث بيانات المادة  )ثانيا( 2012عام    (طن من قدرات استنفاد األوزون) 6.60

  

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

إجمالي 
ستھالك اال

استخدام 
 المختبر

عامل 
 تصنيع

مكافحة  التبريد مذيب
الحرائق

 مادة كيميائية أيروسول رغوة

  الخدمة التصنيع  
  123-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         

 124-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         
 -الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد          
 -المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية         

 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية    6.60     6.60
  

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

عة المستدامة: نقطة البداية للتخفيضات المجمّ  16.0 2010 -  2009ط األساس: خ 16.0   

  للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) االستھالك المؤھل

ةالمتبقي 14.40  تمت الموافقة عليھا بالفعل: 1.60 
 

 )  خطة األعمالخامسا(  2013 2014 2015 المجموع

0.81  0.81 0.00   
 

(طن من  ألوزونة لدالمواد المستنفإزالة  0.63
   قدرات استنفاد األوزون)

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي 

 دوالر األمريكي) التمويل ( 76.542 صفر 21.316 97.858

  

  
 )  بيانات المشروعسادسا( 2011 2012 2013 2014 2015 المجموع

 حدود االستھالك لبروتوكول مونتريال ال ينطبق ال ينطبق 16.00 16.00 14.40 ال ينطبق

  الحد األقصى المسموح به من االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون) ال ينطبق ينطبقال  16.00 16.00 14.40 ال ينطبق

39.11 31.111 صفر 19.556 176.000
1 

األمم  برنامج تكاليف المشروع 86.222
 المتحدة اإلنمائي

التمويل المتفق عليه 
 (دوالر أمريكي)

 تكاليف الدعم 7.760 3.520 2.800 صفر 1.760 15.840

األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية  تكاليف المشروع 86.222 صفر صفر صفر صفر 86.222
 تكاليف الدعم 7.760 صفر صفر صفر صفر 7.760 )(دوالر أمريكي

39.11 صفر صفر صفر 39.111
1 

مجموع األموال المطلوبة للحصول على  تكاليف المشروع صفر
 أمريكي) (دوالر الموافقة في ھذا االجتماع

 تكاليف الدعم صفر 3.520 صفر صفر صفر 3.520

  الشمولية  للموافقة  توصية األمانة:
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 وصف المشروع                                             

إلى  ، طلبانيابة عن حكومة أنغوالمنفذة المعينة، الوكالة ال بوصفه برنامج األمم المتحدة اإلنمائيقدم         .1
خطة ادارة إزالة للشريحة الثانية من المرحلة األولى اتمويل من أجل للجنة التنفيذية  الثاني والسعبين االجتماع

دعم تكاليف  ، باإلضافة إلى أمريكيا ادوالر 39.111بمبلغ  HPMP(1( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة قرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من ت  تقديم الطلبيتضمن و. دوالرا أمريكيا 3.520 بمبلغالوكالة 

  .2015إلى  2014من وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الخلفية 

  طة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خ

طة ادارة إزالة المواد التالية خالل الشريحة األولى من خوقد تم تنفيذ األنشطة      . 2
   :الھيدروكلوروفلوروكربونية

باالشتراك مع وحدة ، ھيدروكلوروفلوروكربونال مركباتلإنفاذ نظام التراخيص والحصص بدأ   (أ) 
شمل أيضا ي وھو، 2013عام  |ينايرفي كانون الثانيزارة التجارة  وو) NOUاألوزون الوطنية (

  ن؛ھيدروكلوروفلوروكربولامركبات  المعدات القائمة على بة علىالرقا

 مبردات دخالمن أجل إبيئية) لخلق حوافز الضريبة الة (فاضليتم تنفيذ سياسة تعريفة جمركية ت  (ب) 
بنسبة ضريبة استيراد إضافية  إستحدثتو. )GWP( المنخفض حتمال االحترار بظاھرة الدفيئةال

مواد للفرض ضريبة بيئية فضال عن  ،الھيدروكلوروفلوروكربونيةمواد للفي المائة  12
 ؛ھيدروفلورو كربونال موادو الھيدروكلوروفلوروكربونية

زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلاإلطار التنظيمي بلتعزيز الوعي  حلقة دراسية تقدع   (ج)
المواد على القيود المفروضة على الواردات والصادرات من  تزركقد و

من ضباط  48تدريب ما مجموعه و  حلقات دراسيةثالث  ظمتنُ و. الھيدروكلوروفلوروكربونية
 واحد ف تبريدمعرّ التزويد ب تم. والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالجمارك على التعرف على 

  الحكومة؛مع من خالل التمويل المشترك 

حلقة حضر ممثل من وحدة األوزون الوطنية والتبريد. مواد تدريبية باللغة البرتغالية لفنيي  وضعت  (د) 
المواد على  القائم منھجية الستبدال التبريد  بشأن وضعفي البرازيل  دراسية

  و ونظام تكييف الھواء؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الفعاللضمان التنفيذ  خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد أنشطة قد جرى    )ھ(
  لھا.

  مستوى صرف التمويل

 دوالرا أمريكيا من المبلغ الموافق عليه البالغ  39.459تم صرف ، 2014.      اعتبارا من مارس عام 3
 رصيد السيتم صرف وفي المائة من إجمالي األموال المعتمدة).  45.8للشريحة األولى، (أمريكيا  ادوالر 86.222

 .2014في أوائل عام  دوالرا أمريكيا 46.763البالغ 
                                                 

الخاصة بأنغوال في اجتماعھا الخامس والستين المكرس للحد من  خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى وافقت اللجنة التنفيذية   1
  يناير. 1في المائة من خط األساس وذلك بحلول  10بنسبة  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك ل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/20 
 
 

4 

  خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 

خطة ادارة إزالة المواد تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة الثانية من يوسوف .    4
  :الھيدروكلوروفلوروكربونية

العمل و؛  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنفاذ التراخيص والحصص على االستيراد والتجارة ل   (أ)
  دوالر أمريكي)؛ 2.000( التفاضليةالتنفيذ المستمر للتعريفة على 

خرين آمن موظفي الجمارك ومفتشي البيئة وضباط إنفاذ  80إجراء خمس حلقات دراسية لتدريب    (ب)
لمواد ادماج قضايا إللمستنفدة لألوزون؛ وتحديث دليل الجمارك الوطنية على الكشف عن المواد ا
فات عرّ مُ  أجھزة من 16في التدريب المنتظم لموظفي الجمارك؛ وتوفير  الھيدروكلوروفلوروكربونية

إدارة الجمارك  ألنذلك ھذا الصندوق ما ھو إال تكملة ودوالر أمريكي) ( 5.000(بمبلغ التبريد 
  )؛البرنامجدعم تقوم بس

من خالل توفير األدوات  لـكلوروفلوروكربونإزالة االتي أنشئت خالل مركزا للتدريب  14 تعزيز  (ج) 
لكشف عن التسرب، واألدوات وأجھزة اسطوانات، االوالمعدات (آالت االسترداد وإعادة التدوير، و

 )؛دوالر أمريكي 19.111فات) (معرّ الواالكسسوارات، و

ً  خمسينالتدريب وتوفير التدريب لتحديث دليل   (د)  ، على الممارسات الجيدة، واستخدام البدائل فنيا
؛ ومن ھيدروفلوروكربونلمواد الية تحديثإجراء تعديالت المبردات وإعادة التدوير، و وإصالح

من خالل شبكة  منحھم الترخيصو 676 في البالد والبالغ عددھم جميع الفنيينيدرب المتوقع أن 
  )؛ ودوالر أمريكي 8.000التدريب؛ (

خطة ادارة إزالة المواد الخاصة ب مواصلة الرصد والتنسيق لضمان التنفيذ الفعال لألنشطة   ) ھ(
  دوالر أمريكي). 5.000( الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

  نظام إصدار التراخيص التشغيلية

تراخيص للوجود نظام وطني قابل للتنفيذ بتأكيدا من الحكومة  تلقي تم، 63/17تمشيا مع المقرر     . 5
النظام قادر على ضمان  ذلك وأن لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا وصادرات وارداتالخاصة بحصص الو

 2014لعام  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلحصص االستيراد  دتوقد حُ   .روتوكول مونترياللبلبالد اامتثال 
ً طن 16.0 ب من قدرات استنفاد األوزون (أي خط األساس). وسوف تستند الحصة السنوية على المستويات  ا

  للسنوات االحقة. المسموح بھا بموجب بروتوكول مونتريال

  االمتثال وامكانيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 

في  2012إلى عام  2008 من عام 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعرض استھالك يرد     . 6
أدناه. وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن السبب الرئيسي لھذا االنخفاض الحاد في االستھالك  1الجدول 
بدء نفاذ الالئحة الوطنية على المواد المستنفدة لألوزون (المرسوم  ھومقارنة بالسنوات التاريخية  2012في عام 

المواد واردات  ذي حد منال) 2011 يونية| حزيران 15المؤرخ  153/11الرئاسي رقم 
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إبان وزارة التجارة تراخيص جديدة خالل ھذه الفترة لم تصدر . باإلضافة إلى ذلك، الھيدروكلوروفلوروكربونية
مع القيمة في االتفاق المبرم بين حكومة  مؤسسالخط األساس ويتوافق الجمركية الجديدة.  لى التعريفةعملھا ع

  ليس ھناك حاجة إلجراء تعديالت على االتفاق. ،أنغوال واللجنة التنفيذية؛ وبالتالي

 في أنغوال 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: استھالك 1الجدول 

 السنة 2008 2009 2010 2011 2012 *2013 خط األساس

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 10.5 19.3 12.7 11.55 6.60 15.0 16.0

    MTطن متري  190 350 230 210 120 272.73 290
 المقدرة *
 

وأفاد  .2013في عام   لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبالد ل  استفسرت األمانة عن استھالكو     .7
والتحقق منھا. ولكن نظرا إلى  2013ال يزال يجري جمع بيانات استھالك عام أنه  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

بشكل  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاانخفضت الواردات من فقد ، التفاضليةالتنفيذ الصارم لنظام التعريفة 
طن من قدرات  16.0سوف يكون تحت خط األساس ( 2013من أن استھالك عام  واثقة حكومة أنغوالوكبير. 

  .)استنفاد األوزون

  تقرير مرحلي

في عام ن المقرر تقديمھا إلى االجتماع  الثامن والستين أشارت األمانة إلى أن الشريحة الثانية كان م     .8
التغيير في  :ما يلي أسباب التأخير كانتأن  ج األمم المتحدة اإلنمائي قد ذكروالحظت كذلك أن برنام .2012

 لغة واالنتخابات الرئاسية التي جرت في عامحواجز الو ،صرفالعدم كفاية مستوى و، مكتب األوزون الوطني
 التراخيص والحصصنظام  تألنھا قد نفذ، حالة امتثال أنغوال يؤثر على ممع ذلك أن التأخير ل ت، وأكد2012

    بفعالية. الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد اعلى واردات 

إنفاذ تجعل  أن البالد تأخير تدريب الفنيين، نصح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لشاغل وإستجابة    . 9
تدريب، للمن أجل تحقيق ھدف التجميد. وقد أنشأت أنغوال أيضا شبكة  ذي أولوية حصصالتراخيص والنظام 

لفنيين من خالل معاھد الخاص با الروتيني لتدريبمع اجيدة بشكل كامل الممارسة العلى ويتكامل التدريب 
بمساعدة من ذلك و، ضمان سرعة تنفيذ األنشطةعلى  وحدة األوزون الوطنية وتعملالتدريب المھني / المھنية. 

بمجرد الموافقة تدريب المدربين والفنيين سيبدأ برنامج . وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومسؤول األوزون الجديد
  .على الشريحة الثانية

  .2015إلى  2014استعراض خطة العمل للفترة من  

برنامج األمم المتحدة  وأفادفي تدريب الفنيين.  المدرج التعديل لبت إيضاحات بشأن عنصرطُ وقد   . 10
عن طريق  ھيدروفلوروكربونمواد الكان مقررا في األصل إلعادة التھيئة إلى  التعديل اإلنمائي أن التدريب على

يقتصر فقط على صيانة المعدات (ثالجات فقط في ھذه اللحظة). نه أ إذالتدريب على المبردات الھيدروكربونية 
لمواد ا إعادة تجھيز معداتتعمل على ومع ذلك، فقد أبلغت وحدة األوزون الوطنية أن بعض شركات الخدمات 

أدلة  إعدادقررت وحدة األوزون الوطنية .وبردات الھيدروكربونيةباستخدام الم  الھيدروكلوروفلوروكربونية
من أجل ضمان أن تؤخذ اعتبارات السالمة في االعتبار أثناء  تدريبية أيضا عن المبردات الھيدروكربونية

 ،منخفضال حتمال االحترار بظاھرة الدفيئةالتعزيز مبردات ھيدروكربونية  مسألة وأفادت األمانة بأن. تحديثھا
حدات جديدة مصممة لالستخدام مع بو  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاركز على استبدال معدات تينبغي أن 

ھيدروكربونية. وينبغي أن مبردات لوحدات القديمة إلى لالمبردات الھيدروكربونية بدال من التعديل التحديثي 
على صيانة المعدات القائمة  وروفلوروكربونيةخطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلتركز أنشطة التدريب في إطار 
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  على المواد الھيدروكربونية والجوانب المتعلقة بالسالمة في استخدام المبردات الھيدروكربونية. 

  التوصية

أخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى تصندوق أن التوصي أمانة و  . 11
بالموافقة  كذلكأن توصي في أنغوال، و خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمن المرحلة األولى 

ادارة إزالة المواد ب أنغوال الخاصة خطةلالشريحة الثانية من المرحلة األولى  على الشاملة
، مع تكاليف الدعم المرتبطة قةالموافِ  2015-2014 لعامي، وخطة تنفيذ الشريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية

  في الجدول أدناه: همبينالبمستوى التمويل 

المنفذة الوكالة   تكاليف الدعم     
(دوالر أمريكي)    

 

       تمويل المشروع    
     (دوالر أمريكي)    

                عنوان المشروع                       

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

لمواد خطة إدارة اإلزالة التدريجية ل 39.111 3.520
(المرحلة األولى، الشريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية 

)الثانية  

(أ)

  

                                                                        -----  
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