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 ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي: تتألف
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  أنغوال
  مدى السيطرة  االجتماع الموافق   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة 
  األولى)

برنامج األمم المتحدة 
  (رئيسية) اإلنمائي

% بحلول عام 10  الخامس والستون
2017  

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 13,21  2014السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2014 السنة: (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطريثالثا(
األيروصو  كيميائي

  الت
مكافحة   الرغاوى

  الحريق
المذي  التبريد

  بات
عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

  استھالك القطاع
   الخدمةالتصن

 13.21   13.2الھيدروكلوروفلوروكربو
 

  قدرات استنفاذ األوزون) ) بيانات االستھالك (طن منرابعا(

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

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

14.36  المتبقي: 1.59  موافق عليه بالفعل:ال

 

  المجموع 2016 2015  ) خطة األعمالخامسا(

األمم المتحدة برنامج 
  اإلنمائي

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

0.3 0.2 0.5 

 55,227 21,316 33,911  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

غير   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
  متاح

 غير متاح 14.36 15.95 15.95  غير متاح

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

غير 
  متاح

 غير متاح 15.95 15.95 15.95  غير متاح

التمويل الموافق 
عليه (دوالر 

  أمريكي)

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي

تكاليف 
  المشروع

86,22239,11131,111 0  19,556 176,000 

  15,840  1,760 0 7,7603,5202,800  تكاليف الدعم

 األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية
  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

86,22200 39,111*   125,333 

  11,280  *3,520 7,76000  تكاليف الدعم

الموافقة عليه في إجمالي التمويل المطلوب 
  (دوالر أمريكي) ھذا االجتماع

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 31,111** 31,111 

 2,800 **2,800 0 0 0 0  تكاليف الدعم

 

  الموافقة الشمولية  األمانة: ةتوصي

  ولكنھا اعتمدت في االجتماع الثاني والسبعين. 2012الشريحة الثانية المقررة لعام * 
  إلى االجتماع الخامس والسبعين.ولكنھا قدمت  2013** الشريحة الثالثة المقررة لعام 
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 وصف المشروع
 
منفذة المعينة، نيابة عن حكومة أنغوال، طلبا للحصول الوكالة بصفته البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم   .1

 بقيمة ةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيمن المرحلة األولى من  1على تمويل الشريحة الثالثة
الخامس إلى االجتماع  دوالر أمريكي 2,800 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 31,111
المواد استھالك  عنعن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق  امرحلي اتقرير الطلب. ويشمل والسبعين

  .2016 - 2015لفترة وخطة تنفيذ الشريحة ل ةالھيدروكلوروفلوروكربوني
 

  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيتقرير عن استھالك 
 

   22- الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك
  
المواد استنفاد األوزون من من قدرات طن  13,21استھالك عن أبلغت حكومة أنغوال   . 2

 للفترة ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني استھالك 1ويبين الجدول . 2014في عام  ةالھيدروكلوروفلوروكربوني
2010  - 2014.  

 
 )2014 - 2010 للفترة 7 في أنغوال (بيانات المادة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون. استھالك 1الجدول 

 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 290.0 240.20 230.0210.00120.00280.52  طن متري

 16.0 13.21 12.711.556.6015.43 زوناستنفاد األومن قدرات طن 
  
إلى النمو  تأد التيفي أنغوال بسبب ازدھار صناعة النفط  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالطلب على ازداد   .3

واردات  ويعزى سبب انخفاضالتبريد وتكييف الھواء. أجھزة الطلب على  بعد ذلك نشأاالقتصادي وتدفق المغتربين و
المواد المستنفدة لألوزون  بشأنوطنية الئحة الالنفاذ إ إلى 2012و 2011 عامي في 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

حددت واردات المواد ) التي 2011حزيران يونيه/ 15 بتاريخ 153/11(المرسوم الرئاسي رقم 
عمل ال ءأثناوزارة التجارة تراخيص جديدة خالل تلك الفترة  لم تصدر. باإلضافة إلى ذلك، نيةالھيدروكلوروفلوروكربو

 جميعواستخدمت  2013ذروته في عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربونبلغ استيراد وعلى التعريفة الجمركية الجديدة. 
المواد ، خفضت الحكومة الحصة الوطنية وانخفضت واردات 2014في عام والحصص الصادرة للمستوردين. 

اقل  ) التي ھي بالفعلقدرات استنفاذ األوزونمن  طن 13.21طن متري ( 240,20إلى  نيةالھيدروكلوروفلوروكربو
. وحصص 2015من الحد األقصى لالستھالك المسموح به في عام  من قدرات استنفاذ األوزونطن  1,19 بقيمة

 قيمة نفس ي) ھمن قدرات استنفاذ األوزونطن  14,36طن متري ( 261,00 بقيمة 2015االستيراد الصادرة لعام 
  مسموح به المحدد في االتفاق.الستھالك اللاألقصى الحد 

 
  تقرير التحقق

 
المواد  وصادرات وارداتلالحصص الترخيص والحكومة تنفذ نظام أن تحقق الأكد تقرير   .4

كان  2014و  2013 يلعام نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالمواد استھالك  إجماليوأن  نيةالھيدروكلوروفلوروكربو
أن بيانات االستھالك التي أبلغت  إلىعلى التوالي. وخلص التحقق  األوزون من قدرات استنفاذطن  13,21و 15,43

  في تقرير التحقق.الواردة مع البيانات  تتوافقعنھا حكومة أنغوال 
 

                                                 
  و لكن لم يتم تقديمھا إال في االجتماع الخامس و السبعين فقظ. 2013كانت الشريحة الثالثة مخططة أصال لعام       1
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  تقرير تنفيذ البرنامج القطري 
  
يذ تقرير تنف في إطار نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالمواد بيانات استھالك قطاع عن أبلغت حكومة أنغوال   .5

  .7المادة في  المذكورةمع البيانات  التي تتوافق 2014 لعام البرنامج القطري
 

  نيةالھيدروكلوروفلوروكربوإدارة إزالة المواد  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة
 
 قانونيالطار اإل
المرسوم الرئاسي  استنادا إلى نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالمواد عالج استھالك ي اتنظيمي اأنغوال إطارأنشأت   .6

قواعد الستيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون والمعدات  يضعالذي  2011 ه/ حزيرانيوني 15منذ  153/11رقم 
المواد نفذت الحكومة سياسة تفرض ضريبة بيئية على واردات والمحتوية على المواد المستنفدة لألوزون. 

  .نيةالھيدروفلوروكربود والموا نيةالھيدروكلوروفلوروكربو
 

 قطاع خدمات التبريد
 
  :اإلزالة األنشطة التالية خالل الشريحة الثانية من خطةنفذت   .7
 

المواد الحصص للسيطرة على واردات وترخيص التنفيذ المستمر لنظام ال  (أ)
  ،بالتعاون مع الجھات المعنية األخرى يھاعل القائمةوالمعدات  نيةالھيدروكلوروفلوروكربو

 
غازات وتم شراء خمس معرفات  ،جمارك ضابط 96عدد ثالث حلقات عمل تدريبية لوأجريت   (ب)

التبريد ألن الحكومة تراقب استيراد خليط غازات التبريد وغازات  للتعرف علىمتعددة الالتبريد 
 نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالمواد فرض ضريبة بيئية على واردات تو نيةالھيدروفلوروكربوالمواد 

   نية،الھيدروفلوروكربووواردات المواد 
  

التبريد وإعادة  واالستردادعلى الممارسات الجيدة  افني 22 عددل واحدة عمل تدريبية ت حلقةوأجري  (ج)
  القابلة لالشتعال والسامة؛غازات التبريد االستخدام وإعادة التدوير والتعامل اآلمن مع 

 
  .األربعة عشروتم شراء خمسين مجموعة من المعدات واألدوات الالزمة لتعزيز مراكز التدريب   (د)

  
 مشروعالرصد ووحدة تنفيذ 

 
  .المؤثر والفعالرصد وتنسيق المشروع لضمان التنفيذ تم   .8
 

  مستوى صرف التمويل
 
 دوالر أمريكي 125,333 دوالر أمريكي من القيمة 80,530تم صرف  2015/ آب أغسطس 31 حتى  .9

  ).2(الجدول  2016في عام  دوالر أمريكي 44,803قدره حتى اآلن. وسيتم صرف رصيد  الموافق عليھا
 

  )دوالر أمريكيألنغوال ( اإلزالة لمرحلة األولى من خطةل: التقرير المالي 2الجدول 
 اإلجمالي الموافق عليه الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة

 المصروف الموافق عليه المصروفالموافق عليهالمصروفموافق عليهال
 80,530 68,25039,11112,280125,333 86,222 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 3164 79 نسبة الصرف (%)
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 اإلزالة خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة
 

 / كانون األولوديسمبر 2015 / كانون األولديسمبربين اإلزالة الممولة سيتم تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة   .10
  األنشطة التالية: تنفيذ، وسيتم 2016

 
 تنفيذ نظامو نية،الھيدروكلوروفلوروكربوالمواد خيص وحصص استيراد وتجارة اإنفاذ تر  (أ)

 5,000( 2016تصدير في عام الستيراد/ لال اإللكتروني على اإلنترنتالترخيص والحصص 
  دوالر أمريكي)،

 
التبريد وإعادة غازات  واستردادعلى الممارسات الجيدة  افني 40عمل لتدريب  حلقتي وتنظيم  (ب)

  دوالر أمريكي)، 19,000أدلة تدريبية للمستخدمين النھائيين ( ووضع ،استخدامھا
 

  دوالر أمريكي)، 2,111وضع المواد التعليمية وإجراء أنشطة التوعية (و  (ج)
 

دوالر  5,000(اإلزالة في خطة الواردة ألنشطة للضمان التنفيذ الفعال  المستمر والتنسيق الرصدو  (د)
 أمريكي)

 
  

 تعليقات وتوصية األمانة
 
 تعليقاتال
 

 اإلزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة
 
 قانونيالطار اإل
 

وفقا لھدف  2015لعام  نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالمواد أصدرت حكومة أنغوال بالفعل حصص استيراد   .11
  بروتوكول مونتريال.لالرقابة 

 
 قطاع خدمات التبريد

 
برنامج األمم المتحدة  وأفادالسالمة المتعلقة باستخدام الھيدروكربونات.  مسائل عناستفسرت األمانة   .12

 الھيدروكربونات ھاالقابلة لالشتعال، بما في غازات التبريدلفنيين على استخدام اأن تدريب باإلنمائي 
 نلولمادة أصال. ھذه امصممة لالجديدة المعدات ال، يقتصر على و الھيدروفلوروأوليفينات 32-والھيدروفلوروكربون

  القابلة لالشتعال في ھذه المرحلة. اإلحالل أو التعديل التحديثي للممارسات بغازات التبريديتم 
  

ستيراد/ اإللكتروني على اإلنترنت لالحصص الترخيص والنظام  أيضا توضيحا بشأناألمانة وطلبت   .13
إصدار  عنالنظام نشر المعلومات  ه من المتوقع أن يحقق ھذاأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنوتصدير، ال

الحصص  نعطلب رخصة االستيراد، سيتم دمج المعلومات ت ماعندوالتراخيص والحصص في الوقت الحقيقي. 
اإللكتروني نظام ال فيوزارة التجارة  الذي تديرهمن وحدة األوزون الوطنية وطلب االستيراد  ةوالترخيص الصادر

يتم الجمارك ووزارة التجارة، وبالتالي  وإدارة خدمات، وسيتم تعميم المعلومات على وزارة البيئة على اإلنترنت
  ھذه العملية. تعجيل
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  تفاقاال تعديل
 

 الخامس والستينألنغوال في االجتماع  نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالموافقة عل خطة إدارة إزالة المواد تمت   .14
المسؤول الوطني تأخر تنفيذ الشريحة األولى بسبب تغيير و. 2015في المائة بحلول عام  10 قدره لتحقيق تخفيض
وقدمت . الصرفا أدى إلى انخفاض مستوى ، مم2012واالنتخابات الرئاسية التي جرت في عام  المعني باألوزون

تقديم  وجاري، الثاني والسبعينالجتماع إلى ا، الثامن والستينالجتماع ل أصال المقرر تقديمھاالشريحة الثانية، 
التأخير يؤثر لم و. الخامس والسبعينالجتماع ا الحادي والسبعين، إلىالجتماع ل أصال المقرر تقديمھاالشريحة الثالثة، 

ويعمل المسؤول الجديد المعني على نحو فعال. كان ينفذ نظام التراخيص والحصص ألن لة امتثال أنغوال على حا
  .يتطور تنفيذالو حاليا باألوزون

 
مانة النظر في اقترحت األ، 2015 - 2011للفترة  اإلزالة كانت مقررة لمرحلة األولى من خطةا   بما أن  .15

من أجل السماح بتنفيذ األنشطة المخطط لھا.  2015 / كانون األولما بعد ديسمبرإمكانية تمديد المرحلة األولى إلى 
أصال في الخطة لم تتغير.  المقررةأن األنشطة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  أفادبعد التشاور مع حكومة أنغوال، و
ة الرابعة إلى االجتماع األخير في الشريحيتم تقديم . وساإلزالة الحكومة تنفيذ األنشطة المقررة في خطةوف تعجل وس

المرحلة الثانية أيضا سيتم تقديم . و2017جميع أنشطة المرحلة األولى في نھاية عام إنجاز . ومن المتوقع 2016عام 
  .2016إلى االجتماع األخير في عام 

 
. 2016لعام اإلزالة  لتمديد المرحلة األولى من خطة معدلنظرا للتأخير في تقديم الشرائح، تم إعداد اتفاق   .16

لتقرير الختامي باسيتم إلحاق االتفاق المعدل الكامل وھذه الوثيقة. بفي المرفق األول المعدل  االتفاق ويرد نص
  .الخامس والسبعينلالجتماع 

  
  استنتاج

 
في  اأھداف الرقابة المنصوص عليھ أقل منفي أنغوال  نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالمواد كان استھالك   .17
الستھالك األقصى ل المحددة نفس يھ 2015وحصص االستيراد الصادرة لعام  ،2014و  2013 يعاملتفاق اال

ودمجت فعال. ينفذ على نحو في االتفاق لتلك السنة. وأكد التحقق أن نظام التراخيص والحصص  الواردةالمسموح به 
لدمج متطلبات  بانتظامالمناھج الدراسية  تنقيحيتم الجمارك و ضباطالمواد المستنفدة لألوزون في تدريب  مسائلأنغوال 

من من خالل فرض ضريبة بيئية أيضا  نيةالھيدروفلوروكربوالمواد أنغوال واردات وتراقب جديدة في دليل التدريب. 
 14تدريب فنيي التبريد من خالل  وسيتم تعزيز. نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالمواد  ي إلزالةالمناخ األثرتقليل أجل 

 بنسبة صرفالالتقدم الكبير المحرز في التنفيذ ومعدل  وفي ضوءللفنيين.  المستمر الدعم سيقدمون الذينمركز تدريب 
  .اإلزالة في المائة من التمويل الكلي، توصي األمانة بالموافقة على طلب التمويل للشريحة الثالثة من خطة 64

 
 التوصية

 
  :بما يلي التنفيذيةتوصي أمانة الصندوق اللجنة   .18

 
 إزالة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة اإلحاطة علما  (أ)

  ،ألنغوالنية الھيدروكلوروفلوروكربوالمواد 
 

بين حكومة أنغوال واللجنة  المبرم تفاقفي اال ألف -2 التذييل حدثتالحظ أن أمانة الصندوق وت  (ب)
 وأنه أضيف 2016إلى  2015 اإلزالة للفترة من تمديد المرحلة األولى من خطة كي تبينالتنفيذية ل

ي تم التوصل إليه في االجتماع ذال يحل محلمحدث الجديدة لإلشارة إلى أن االتفاق ال 16فقرة ال
  الوثيقة. ھذهب، على النحو الوارد في المرفق األول الخامس والستين
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 اإلزالة الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة على الشاملةتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة   .19
  مبين في الجدول أدناه:المستوى التمويل  عند، 2016 -  2015 الشريحة الموازية للفترة وخطة تنفيذ ألنغوال

  
  تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 (دوالر أمريكي)
  لفة الدعمتك

 (دوالر أمريكي)
 الوكالة المنفذة

 نيةالھيدروكلوروفلوروكربوالمواد  إزالة خطة إدارة (أ)
  (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم  31,1112,800
 المتحدة اإلنمائي

  
________________________  
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 المرفق األول
 

متعدد األطراف البين حكومة أنغوال واللجنة التنفيذية للصندوق  المحدثتفاق االفي  الواجب إدراجهالنص 
  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخفض من أجل 

 
 لسھولة الرجوع إليھا) مكتوبة بالبنط األسود العريضرات ذات الصلة ي(التغي

 
 

لجنة ااالتفاق المحدث االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة أنغوال واللجنة التنفيذية في اجتماع  ايلغي ھذ  .16
  .الخامس والستين التنفيذية

 
  : األھداف، والتمويلألف - 2التذييل 

  
  المجموع 2016 2015 2014 2013 2012 2011  التفاصيل الصف

1.1 
الجدول الزمني للتخفيض المحدد في بروتوكول 

  مونتريال الوارد في المرفق جيم، مواد الفئة األولى
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متاح 14.36 14.36 15.95 15.95 غير متاح غير متاح

2.1 
الحد األقصى إلجمالي االستھالك المسموح به الوارد 

  المرفق جيم، مواد الفئة األولىفي 
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متاح 14.36 14.36 15.95 15.95 غير متاح غير متاح

1.2 
الوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج األمم المتحدة 

  اإلنمائي) (دوالر أمريكي)
86,222 39,111 

0 0 
31,111 19,556 176,000 

2.2 
  تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية 

  (دوالر أمريكي)
7,760 3,520 

0 0 
2,800 1,760 15,840 

 176,000 19,556 31,111 0 0 39,111 86,222  إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 15,840 1,760 2,800 0 0 3,520 7,760  إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 191,840 21,316 33,911 0 0 42,631 93,982  إجمالي التكاليف الموافق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

1.1.4 
المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ  22- إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

   األوزون)
1.59 

2.1.4 
على تحقيقه في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات  المتفق 22- إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

   استنفاذ األوزون)
 غير متاح

 14.36  المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

  
  

___________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


