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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الصومال

 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 اليونيدو (رئيسية) خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 45.3 2010 السنة: (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

 2011 السنة: ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 لحريقا

االستخدامات  عامل تصنيع المذيبات التبريد
 المعملية

إجمالي االستھالك 
 القطاعي

  الخدمة التصنيع  

الھيدروكلوروفلورو
 123-كربون

         

الھيدروكلوروفلورو
 124-كربون

         

الھيدروكلوروفلورو
 ب141-كربون

 23.2       23.2 

الھيدروكلوروفلورو
 ب142-كربون

         

الھيدروكلوروفلورو
 22-كربون

    22.0    22.0 

 

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

 6.97 نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة: 45.1 (تقدير): 2010-2009خط األساس لفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 6.97 المتبقي: 0.0 ه بالفعل:موافق علي

 

 المجموع 2014 2013 2012 2011 ) خطة األعمالخامسا(

 1.1 0.6  0.6  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيب

 102,623 51,311 0 51,311 0 التمويل (دوالر أمريكي)

 2.8 0.3  2.5  ن من قدرات استنفاذ األوزون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (ط اليونيدو

 116,830 12,429 0 104,401 0 التمويل (دوالر أمريكي)

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ) بيانات المشروعسادسا(

  29.30 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 45.08 45.08 ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

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

 ال ينطبق
5.29 5.29 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 3.44 

 

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث 

المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

 315,000 40,000 0 0 0 141,500 0 0 0 133,500 تكاليف المشروع اليونيدو

 23,625 3,000 0 0 0 10.613 0 0 0 10,013 تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

133,500 0 0 0 141,500 0 0 0 40,000 315,000 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

10,013 0 0 0 10,613 0 0 0 3,000 23,625 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

143,513 0 0 0 152,113 0 0 0 43,000 338,625 

 

 )2012) طلب التمويل للشريحة األولى (سابعا(

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

 10,013 133,500 اليونيدو

 

 ) كما ھو ُمبين أعاله2012قة على تمويل الشريحة األولى (المواف طلب التمويل:

 ينظر فيه بشكل إفرادي توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
 
بالنيابة عن حكومة الصومال، تقدمت اليونيدو بصفتھا الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع السابع والستين  .1

 1 244 898إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بإجمالي تكلفة  للجنة التنفيذية بالمرحلة األولى من خطة إدارة
تُغطي خطة إدارة  دوالر أمريكي لليونيدو كما ھي مقدمة أصالً. 93 367دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة 

في المائة في  35إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلستراتيجيات واألنشطة الخاصة بتحقيق التخفيض بنسبة 
  .2020استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

دوالر أمريكي زائد تكاليف  442 349تبلغ الشريحة األولى للمرحلة األولى الجاري طلبھا في ھذا االجتماع  .2
 دوالر أمريكي لليونيدو، كما ھي ُمقدمة أصالً. 176 33دعم الوكالة البالغة 

  معلومات أساسية
 
تقع الصومال في منطقة القرن األفريقي وتحدھا من الشمال الغربي جيبوتي ومن الغرب جيبوتي ومن  .3

يتميز ھذا  كما يوجد خليج عدن الذي تطل عليه اليمن في الشمال والمحيط الھندي في الشرق. الجنوب الغربي كينيا.
كم متر مربع.  637 540تبلغ  داليابسة لھذا البل مساحة كم) في قارة أفريقيا. 3 025البلد بأن سواحله تعتبر األطول (
. المناخ قاحل أو شبه قاحل ومتوسط درجة الحرارة 2012مليون نسمة في  10.09وقد قدر تعداد سكان الصومال بـ 

 درجة مئوية. 27

  السياسة واإلطار التنظيمي للمواد المستنفذة لألوزون
 
ئة ھي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ بروتوكول وزارة المصايد السمكية والموارد البحرية والبي .4

وقد تأسست وحدة األوزون الوطنية تحت سلطة الوزارة لتنفيذ األنشطة ذات الصلة ببروتوكول مونتريال  مونتريال.
وعلى الرغم من ضعف القدرة المؤسسية، لكن الصومال أقرَّت كل تعديالت بروتوكول  على المستوى التشغيلي.

كما تم إقرار لوائح  وتأسست لجنة إدارة وطنية للمساعدة في صياغة االستراتيجية والتنسيق العام للبرنامج. ونتريال.م
تھدف اللوائح إلى مراقبة  لتشمل تدابير المراقبة للمواد المستنفذة لألوزون. 2011وُعدِّلت في  2009األوزون في عام 

(بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) من خالل نظام  واردات وصادرات المواد المستنفذة لألوزون
ومع ذلك، ال يكون معظم موظفي الجمارك وتقنيي التبريد ومؤسسات إنفاذ القانون على دراية  التراخيص والحصص.

  بھذه اللوائح ألنه لم يتم تطبيق أنشطة التدريب والتوعية العامة حتى األن.
 

  وروفلوروكربونيةاستھالك المواد الھيدروكل
 
- والھيدروكلوروفلوروكربون تُشير نتائج المسح إلى أنه يتم استيراد كل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. .5

ال يستھلك  ھو المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المستھلكة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء. 22
صورته النقية، لكن يستوردھھا في البوليوالت المسبقة الخلط، وھو ب في 141-الصومال الھيدروكلوروفلوروكربون

على  1يحتوي الجدول  وبالتالي تم إدراجه في خط األساس. 7ما تم اإلبالغ عنه كنوع من االستھالك بموجب المادة 
  بيانات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون.
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  مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون :1جدول 
 

 السنة

الھيدروكلوروفلوروكربو
22-ن

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 *ب141

 المجموع

 طن متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

 طن متري
أطنان من 

قدرات استنفاذ 
 األوزون

 طن متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

 7بيانات المادة 
2005 35.62 1.96 0.00 0.00 35.62 2.0 
2006 48.27 2.65 0.00 0.00 48.27 2.7 
2007 33.79 1.86 0.00 0.00 33.79 1.9 
2008 151.50 8.33 0.00 0.00 151.50 8.3 
2009 396.00 21.78 210.00 23.10 606.00 44.9 
2010 400.50 22.03 211.30 23.24 611.80 45.3 

 بيانات المسح
2005 284.25 15.63 147.86 16.26 432.11 31.89 
2006 304.66 16.76 161.21 17.73 465.87 34.49 
2007 332.24 18.27 173.90 19.13 506.14 37.40 
2008 359.57 19.78 190.05 20.91 549.62 40.69 
2009 396.00 21.78  210.00 23.10 606.00 44.88 
2010 400.50 22.03 211.30 23.24 611.80 45.27 

 والت المستوردة المسبقة الخلط.ب في البولي141- * الھيدروكلوروفلوروكربون
 
غازات التبريد غير الھيدروكلوروفلوروكربون المحددة خالل المسح الخاص بخطة إدارة إزالة المواد  .6

-أ والھيدروفلوروكربون410-أ والھيدروفلوروكربون134-الھيدروكلوروفلوروكربونية تشمل الھيدروفلوروكربون
غاز  22-ويعد الھيدروكلوروفلوروكربون االً من استخدام غازات التبريد.في المائة إجم 31ج، التي تسھم بنسبة 407

  ومع ذلك ال توجد أدلة على استخدام الھيدروكربون. التبريد األقل تكلفة من بين غازات التبريد المتاحة في الصومال.

تلك المبلغ  بيانات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون التي تم الحصول عليھا من المسح أعلى بكثير من .7
. وقد أشارت خطة إدارة إزالة المواد 2008من بروتوكول مونتريال بالنسبة للسنوات قبل عام  7عنھا بموجب المادة 

كانت بناء على كميات  7الھيدروكلوروفلوروركربونية إلى أن بيانات االستھالك المبلغ عنھا في السابق بموجب المادة 
خضعت البيانات التي تحتوي  من الصعوبة بمكان تماًما جمع بيانات دقيقة. مقدَّرة ألن الوضع في الصومال يجعل

عليھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمراجعة عن طريق أصحاب المصلحة وتمثل أفضل 
فنادق ومتاجر إلى البناء الجديد لمباني و 22-يرجع النمو في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون البيانات المتاحة.

وباإلضافة إلى ذلك، أدت إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  حديثة، وھو ما يتطلب توريد أجھزة تبريد وتكييف ھواء.
إلى مزيد من االستخدام لألجھزة المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون بفضل توافرھا وأسعارھا التي تكون في 

 المتناول.

 22-القتصادي في الصومال، يتوقع أن ينمو استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونوبناء على اتجاھات النمو ا .8
في المائة سنويًا بموجب سيناريو النمو غير المقيد خالل  3إلى  2في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء أن ينمو بنسبة 

حتى عام  22-ربونيوضح التنبؤ الخاص باستھالك الھيدروكلوروفلوروك 2. جدول 2020إلى  2011الفترة من 
2020. 
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  22- االستھالك المتوقع للھيدروكلوروفلوروكربون :2جدول 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 *2010 االستھالك

 غير ُمقيَّد

 512.70 500.20 488.00 476.10 464.50 453.10 442.10 431.30 420.80 410.50 400.50 طن متري

أطنان من 
درات استنفاذ ق

 األوزون

22.03 22.58 23.14 23.72 24.32 24.92 25.55 26.19 26.84 27.51 28.20 

 ُمقيَّد

 258.86 358.43 358.43 358.43 358.43 358.43 398.25 398.25 420.80 410.50 400.50 طن متري

أطنان من 
قدرات استنفاذ 

 األوزون

22.03 22.58 23.14 21.90 21.90 19.71 19.71 19.71 19.71 19.71 14.24 

  الُمبلغ عنھا 7* بيانات المادة 

 
  التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
المثبَّتة في  22-يقدَّر العدد اإلجمالي ألجھزة التبريد وتكييف الھواء التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون .9

وبناء على متوسط شحن غاز التبريد ومعدالت التسرب،  .وحدة 855 900القطاع المنزلي والتجاري والصناعي بـ 
  .3أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) كما ھو موضح في جدول  21.92طن متري ( 398.52قُدِّر طلب الخدمة بـ 

 
  2010توزيع االستھالك في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء في  :3جدول 

 

 القطاع

عدد 
األجھزة

 طلب الخدمة تبريدإجمالي تثبيت غاز ال

 طن متري الوحدة

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

 طن متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

منزلي (الثالجات وأجھزة تكييف الھواء 
 والمجمدت ومبردات الماء)

688,800826.5645.46 103.98 5.72 

دة وأجھزة  صناعي/ تجاري (الغرف المبرَّ
ووحدات تصنيع  تكييف الھواء المركزي

 الثلج)

144,300865.8047.62 261.04 14.36 

التبريد/ تكييف الھواء في وسائل النقل 
دة وأجھزة تكييف الھواء  (الشاحنات المبرَّ

 في المركبات)

22,800152.008.36 33.50 1.84 

 21.92 398.52 855,9001,844.36101.44 المجموع
 

ب المستھلكة في الصومال تكون في البوليوالت المسبقة الخلط 141- كل كمية الھيدروكلوروفلوروكربون .10
المستوردة (بشكل رئيسي من الصين) المستخدمة في تصنيع قوارب األلياف الزجاجية ورغوة االسبراي واأللواح 

دة، وفي عزل األنابيب واألجھزة. ات توجد ثماني مؤسسات تم تحديدھا على أن بھا مستوي للمباني والمخازن المبرَّ
وتشير خطة إدارة  ب.141-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 29إلى  10لالستھالك السنوي تتراوح من 

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أيًضا إلى وجود عدد غير معروف من المؤسسات الصغيرة التي تستھلك 
-إجمالي استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونبلغ  ب في البوليوالت المسبقة الخلط.141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 .2010طن متري في  211ب في البوليوالت المسبقة الخلط 141
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  حساب خط األساس لالستھالك
 

 608.90حددت الصومال خط األساس لالمتثال الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى  .11
 44.9طن متري ( 606.00ن) باستخدام متوسط االستھالك البالغ أطنان من قدرات استنفاذ األوزو 45.1طن متري (

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) المبلغ عنه  45.3طن متري ( 611.80أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) و
 من بروتوكول مونتريال. 7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009ألعوام 

 
  وفلوروكربونيةاستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلور

 
تقترح حكومة الصومال االلتزام بالجدول الزمني لبروتوكول مونتريال وقد أقرَّت نھًجا مرحليًا لإلزالة  .12

. ويشتمل التقديم الحالي 2040مع ملحق خدمة حتى عام  2030الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 
في  35لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق التخفيض بنسبة على المرحلة األولى فقط من خطة إدارة إزالة ا

  .2020المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 

مع األخذ بعين االعتبار الفترة الممتدة لالضطرابات السياسية في البلد، وھو ما أدى إلى إضعاف البنية  .13
والفنية، سوف تركز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة األساسية بشدة من الناحيتين التنظيمية 

الھيدروكلوروفلوروكربون على تعزيز النظام التنظيمي وتأسيس بنية أساسية وتقديم إمكانيات بناء القدرة ألصحاب 
األنشطة المقترحة للمرحلة األولى تشمل تأسيس المعايير  المصلحة الرئيسيين وموظفي الجمارك وتقنيي الخدمة.

سوف يساعد تدريب موظفي الجمارك  لصناعية وتعزيز لوائح المواد المستنفذة لألوزون لتدعم إنفاذ القواعد.ا
 ومسؤولي إنفاذ القانون في بناء قدرتھم على تمكين جمع بيانات دقيقة ومراقبة واردات الھيدروكلوروفلوروكربون.

معدالت تسرب وانبعاث المواد كما سيساعد تدريب التقنيين في تحسين ممارسات الخدمة ويقلل 
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف تشمل  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

األنشطة  ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط في قطاع الرغاوي.141-أيًضا إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
. وسيؤدي تنفيذ المرحلة األولى من خطة 4والجدول الزمني للتنفيذ موضحة في جدول  التفصيلية وتوزيع التكاليف

أطنان من قدرات  15.78طن متري ( 213.12إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصومال إلى إزالة 
  استنفاذ األوزون) من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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ة والفترة المقترحة للتنفيذ وتكلفة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد األنشطة المحدد :4جدول 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

 األنشطة
 شريحة التمويل (دوالر أمريكي)

 المجموع
2012 2014 2017 

المساعدة القانونية والمتعلقة بالسياسة العامة (تطوير 
ص، نظاًما كمبيوتريًا إلدارة التراخيص والحص

وإدخال المعايير وفرض الحظر على استيراد 
األجھزة والبوليوالت المحتوية على المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتصنيف الحاويات 
 وتسجيل التقنيين)

37,50037,500   75,000 

تدريب التقنيين على الممارسات السليمة للخدمة 
واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامھا 

 حھا، وتوفير أدوات الخدمةواستصال

96,19996,199 96,200 288,598 

توفير أدوات الخدمة ألربعة مراكز السترداد 
 غازات التبريد وإعادة استخدامھا واستصالحھا

 110,000 110,000 220,000 

ب في 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط

144,650144,650   289,300 

تدريب موظفي الجمارك وتوفير أجھزة التعرف 
على غازات التبريد والتوعية العامة باللوائح 

 والتقنيات البديلة

120,000120,000   240,000 

 132,000 44,000 44,00044,000 الرصد والتنسيق واإلبالغ

1,244,898 250,200 442,349552,349 المجموع

 
 

  اتھاتعليقات األمانة وتوصي
 

  التعليقـات
 

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصومال في سياق المبادئ  .14
) ومعايير تمويل إزالة 54/39التوجيھية المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

) والمقررات الالحقة بشأن ھذه 60/44في االجتماع الستين (المقرر  ھذه المواد في قطاع االستھالك المتفق عليھا
وقد ناقشت األمانة المسائل التقنية والمتعلقة  .2014-2012الخطط وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 بالتكاليف مع اليونيدو والتي تم تناولھا بشكل مرض كما ھو موضح باختصار أدناه.

   طراف المتعلق بالصومالمقررات اجتماع األ
 

أشارت األمانة إلى أن الصومال كانت في حالة عدم امتثال بسبب عدم وجود نظام تراخيص الستيراد  .15
وكان البلد في حالة عدم امتثال أيًضا بسبب تخطي  ).XIX /26وتصدير المواد المستنفذة لألوزون (المقرر (

 ).XX /19سبة للمواد الكلوروفلوروكربونية والھالونات (المقرر مستويات الحد األقصى لالستھالك المسموح بھا بالن
طالب اجتماع  .2010وفيما بعد تمت الموافقة على خطة عمل تشمل التعھدات بإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية قبل 

لمراقبة  األطراف اللجنة التنفيذية بأن تبت في الطرق المبتكرة لمساعدة األطراف من خالل تطبيق نظام تراخيص
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 ).XX /19واردات المواد المستنفذة لألوزون وعن طريق التوعية والتعزيز المؤسسي والمساعدة التقنية (المقرر 
. وأصبح البلد لديه القدرة على 2009تأسس نظام التراخيص في الصومال وبدأ يعمل بداية من أكتوبر/ تشرين األول 

. وأكدت مسح خطة إدارة إزالة المواد 2008ونتريال منذ عام تحقيق أھداف االستھالك المحددة في بروتوكول م
 .2010الھيدروكلوروفلوروكربونية أيًضا على أن الصومال لم تستورد أي مواد كلوروفلوروكربونية في عام 

  البرنامج المنفَّذ في السابق
 

المستنفذة لألوزون،  على الرغم من أنه كان ھناك العديد من المحاوالت لمساعدة الصومال في إزالة المواد .16
واستجابة  لكن البلد لم يتلقى أي تمويل إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بسبب الوضع األمني السائد في البلد.

كما ھو مذكور أعاله، وافقت اللجنة التنفيذية على البرنامج القطري للصومال بما في ذلك مشروع  XX  /19للمقرر 
  اسع والخمسين لدعم تشغيل وحدة األوزون الوطنية.تعزيز مؤسسي في االجتماع الت

، 2011سألت األمانة عن حالة التنفيذ للمشروع المؤسسي الذي كان واجب التمديد في ديسمبر/ كانون األول  .17
أشار اليونيب (الوكالة المنفِّذة لمشروع التعزيز المؤسسي) إلى أن مشروع  لكن لم يقدَّم أي طلب بالنسبة له بعد.

وكان بإمكان وحدة األوزون الوطنية أن تجمع بيانات االستھالك وتبلغ أمانة  المؤسسي يسير بخطى جيدة. التعزيز
دوالر أمريكي في ديسمبر/ كانون  17 405بلغ رصيد التمويل المتبقي لمشروع التعزيز المؤسسي  األوزون عنھا.

  يق وحدة األوزون الوطنية.. ويجري إعداد طلب تجديد لمشروع التعزيز المؤسسي عن طر2011األول 

  السياق العام لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

استعرضت األمانة السياق العام لتنفيذ خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروركربونية وأشارت إلى  .18
لة التي تبذلھا األمم المتحدة . وعلى الرغم من الجھود الھائ1991أن الصومال يواجه صراعات مستمرة منذ عام 

تسيطر  والمجتمع الدولي، لكن التقدم نحو تحقيق السالم والمصالحة الوطنية في الصومال كان يسير بخطى بطيئة.
حكومة الصومال الفيدرالية االنتقالية بشكل محدود على بعض مناطق اإلقليم األوسط والجنوبي بسبب وجود تمرد 

البلد، صوماليالند وبونتالند، تتمتع بالحكم الذاتي مع قليل من االعتماد على الحكومة  األقاليم الشمالية في ھناك.
وبناء على ھذه المعلومات، سألت األمانة عما إذا كانت توجد بيئة ممكنة لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  المركزية.

سبب االضطرابات السياسية وضعف البنية وأشارت اليونيدو إلى أنه ب الھيدروكلوروفلوروكربونية الحالية بفعالية.
ومع ذلك،  األساسية التنظيمية والتقنية، فسوف يمثل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحديًا.

وفيما يتعلق بمكتب األمم المتحدة السياسي للصومال، تعمل الحكومة  كان الوضع األمني في البلد يتحسَّن مؤخًرا.
 XX /19وباإلضافة إلى ذلك، طالب المقرر  الية االنتقالية على تشكيل برلمان جديد وإقرار دستوًرا مؤقتًا.الفيدر

الجتماع األطراف اللجنة التنفيذية بمساعدة البلد في الوفاء بتعھداته والبقاء في حالة امتثال من خالل تطبيق نظام 
 ن طريق زيادة الوعي والتعزيز المؤسسي والمساعدة التقنية.تراخيص لمراقبة واردات المواد المستنفذة لألوزون وع

وبناء عليه، سوف يؤدي تطبيق خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصومال إلى تحقيق ھذه 
 الغاية.

رًدا منھا على سؤال من األمانة، أوضحت اليونيدو أن البيانات التي تم جمعھا خالل إعداد خطة إدارة إزالة  .19
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربوية مأخوذة من ثالث مناطق تغطي اإلقليم الجنوبي واألوسط، بونتالند وصوماليالند.

وأشارت اليونيدو أيًضا إلى  روكربونية بجميع انحاء البلد.وسوف يتم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو
منطقة فرعية بجميع أنحاء البلد خالل عملية  18أن وحدة األوزون الوطنية أسست شبكة مناطق غير رسمية تغطي 
سوف تستخدم بشكل كامل في التنسيق والرصد  جمع البيانات لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 وبمجرد تحسُّن الوضع األمني، يمكن أن يتم تعيين استشاري دولي للتحقق من اإلنجازات. واإلبالغ عن أنشطة الخطة.

سوف تعمل اليونيدو عن قرب مع وحدة األوزون الوطنية لتنفيذ المشروع من خالل نمط مناسب للوضع،  .20
تُنظَّم ورش عمل تدريب التقنيين الالحقة  وسوف وھو ما سيشمل تدريب المدربين خارج الصومال، ربما في جيبوتي.

 وبمجرد تحسن الوضع األمني، يمكن أن تُقام ورش عمل تدريب المدربين في الصومال. عن طريق المدربين في البلد.
يشمل نمط التنفيذ أيًضا اإلدارة الحصيفة لصرف التمويل التي ستتحقق من خالل الدفع المباشر عن طريق اليونيدو 
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واألنشطة التي يُخطط إلجراؤھا في الصومال سوف تُقيًّم بحرص قبل أن تبدأ  مة بناء على الفواتير.لمزودي الخد
وبالنسبة لھذه األنشطة، سوف تقسِّم اليونيدو المصروفات  مباشرة في ضوء الوضع السائد في البلد خالل ھذه الفترة.
دوالر أمريكي،  100 000لة تمويالً إضافيًا طلبت الوكا إلى عقود صغيرة نسبيًا وترصد مستوى التقدم عن قرب.

مدرب سيتم  18وھو ما يغطي تكاليف تذاكر الطيران وبدل السفر وأتعاب الخبير وتكلفة المستھلكات بالنسبة لـ 
كما أشارت األمانة لليونيدو بأن تكاليف الخبراء والمستھلكات ينبغي أال تكون إضافية  تدريبھم خارج الصومال.

دوالر أمريكي لتغطي التكاليف  85 374وفيما بعد قامت اليونيدو بتقليل التكلفة المتعلقة باألمن إلى  ل.للتمويل المؤھ
وبما أنه توجد إمكانية  على التوالي. 2016و 2012ذات الصلة بالسفر التي سيتم صرفھا في شريحتين فقط في عام 

تدريب المدربين في البلد، تمت الموافقة على أنه لتحسُّن الوضع األمني في الصومال، وفي ھذا الوقت يمكن إجراء 
دوالر أمريكي بناء على تقييم الوضع األمني في الصومال في عام  45 000يمكن التوصية بالموافقة مؤقتًا على مبلغ 

أأي  ذلك مع العلم بأن . وإذا لم تعد ھذه المبالغ مطلوبة، سوف تتم إزالتھا من التمويل المخطط للشريحة الثانية.2015
 مبالغ غير مستخدمة من بند الميزانية ھذا ستتم إعادتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف.

  المسائل المتعلقة باستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

أشارت األمانة إلى أن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المأخوذ من المسح أعلى بكثير من ذلك  .21
 2009. وبيانات المسح المبلغ عنھا بالنسبة ألعوام 2008إلى  2005بالنسبة للفترة من  7المادة  المبلغ عنه بموجب

، ومع ذلك فھي 7في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تتسق مع اإلبالغ بموجب المادة  2010و
ع المزيد من المراجعة والتحليل، سوف يبدوا . وم7بموجب المادة  2008أعلى بكثير من تلك المبلغ عنھا بالنسبة لعام 

األمر كما لو كان ھناك تقدير زائد لبيانات المسح المبلغ عنھا خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ه بناء على وبعد التحليل الشامل والتشاور مع البلد، تم االتفاق على أن ناقشت األمانة ھذه المسألة مع اليونيدو. .22
في قطاع خدمة التبريد  22-العدد المقدَّر لألجھزة المثبتة في الصومال، قدِّر استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

كما يتضح من  2010أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) بالنسبة لعام  5.53طن متري ( 100.51وتكييف الھواء بـ 
  .5جدول 
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  وزيع االستھالك المراجع في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواءت :5جدول 
 

 القطاع

 عدد األجھزة
إجمالي 

الھيدروكلوروفلوروكربون
 المثبَّت 22-

 طلب الخدمة

 طن متري الوحدة

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

طن 
 متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
األوزو
 ن

منزلي (الثالجات وأجھزة تكييف الھواء 
  المجمدت ومبردات الماء)و

124,000 119.04 6.55 47.62 2.62 

دة وأجھزة  صناعي/ تجاري (الغرف المبرَّ
تكييف الھواء المركزي ووحدات تصنيع 

  الثلج)

32,000 124.80 6.86 39.94 2.20 

دة والمركبات المزودة  النقل (الشاحنات المبرَّ
  بوحدات لتكييف الھواء)

9,000 14.40 0.79 12.96 0.71 

 المجموع
165,000 258.24 14.20 100.5

1 
5.53 

 

ب ألمانة 141- أشارت األمانة أيًضا إلى أنه يجب إيضاح طبيعة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون .23
وبما أن بيانات المسح المراجعة تعبر بشكل أكثر دقة عن  األوزون حتى يمكن استثناؤه من حساب خط األساس.

مال، بعد المناقشة مع اليونيب، تم االتفاق على أن وحدة األوزون الوطنية سوف مستوى االستھالك في الصو
تطلب من أمانة األوزون رسميًا، بمساعدة اليونيب، أن تراجع بيانات استھالك المواد 

  .2010إلى  2005الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

ب في 141- للھيدروكلوروفلوروكربوناستفسرت األمانة أيًضا عن دقة بيانات االستھالك بالنسبة  .24
وبعد المزيد من المراجعة للبيانات، أشارت اليونيدو إلى أن الكمية بالطن  البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط.

تبدو أنھا كمية البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط وليست فقط  7المبلغ عنھا بموجب المادة 
- وبناء عليه يمثل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون تحتوي عليھا.ب التي 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

حة 7في المائة تقريبًا فقط من االستھالك المبلغ عنه بموجب المادة  10إلى  8ب 141 . وبناء على البيانات الموضَّ
لنسبة للفترة واإليضاح المذكور أعاله، قُدِّر استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصومال با 5في جدول 

 .6كما ھو موضح في جدول  2010إلى  2005من 
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  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المراجع :6جدول 
 

 السنة

الھيدروكلوروفلوروكر
 22-بون

الھيدروكلوروفلور
 *ب141-وكربون

 المجموع

 طن متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

طن 
 متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 

زوناألو

 طن متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

2005 65.913.6311.831.3077.74 4.93 
2006 71.643.9412.901.4284.54 5.36 
2007 77.874.2813.911.5391.78 5.81 
2008 84.644.6615.201.6799.84 6.33 
2009 92.005.0616.801.85108.80 6.91 
2010 100.515.5316.901.86117.41 7.39 

  ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط141- * الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  نقطة البداية إلجمالي تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن  92 البالغ 2009 لعام عنه المبلغ مستوى متوسط االستھالك يكون أن حكومة الصومال على وافقت .25
 5.5طن متري ( 100.51 البالغ 2010 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) واالستھالك المقدَّر لعام 5.1متري (

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) المقدَّر بناء على بيانات المسح المراجعة، زائد متوسط استھالك 
 15.30البالغ  2009إلى  2007ب في البوليوالت المسبقة الخلط خالل الفترة من 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

أطنان من قدرات  6.97طن متري ( 111.56أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)، مما يؤدي إلى  1.68طن متري (
 في الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد استھالك في المستدام التخفيض إلجمالي البداية نقطة استنفاذ األوزون، ھو

ومع ذلك، إذا  أطنان من قدرات استنفاذ األوزون). 45.1طن متري ( 608.90على وقد تم تأسيس خط األساس  البلد.
وافق أطراف بروتوكول مونتريال على طلب تعديل استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه في 

طنان من أ 5.3طن متري ( 96.26، سوف يبلغ خط األساس النتاتج عن ذلك 2010و 2009السابق بالنسبة ألعوام 
وقد وافقت الحكومة على استخدام بيانات المسح المراجعة التي سيتم تقديمھا إلى أمانة  قدرات استنفاذ األوزون).

  األوزون لحساب نقطة البداية ألغراض متعلقة بالتمويل المؤھل بالنسبة لھذا المشروع.

   المسائل المتعلقة بالبوليوالت المسبقة الخلط
 

ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط 141-ن استخدام الھيدروكلوروفلوروكربونأشارت األمانة إلى أ .26
فقط. وعلى الرغم من أنه تم تحديد ثماني مؤسسات في قطاع  2010و 2009تم اإلبالغ عنه كاستھالك في عامي 

ؤسسة غير في كل م 2009إلى  2007الرغاوي، لكن تواريخ تأسيس ھذه المؤسسات واإلنتاج خالل الفترة من 
أشارت اليونيدو إلى أن الغالبية العظمى من األجھزة  معروفة، وبناء عليه ال يمكن تحديد مدى استحقاقھا للتمويل.

يوليو/  21سنة، وبالتالي فقد حددت القدرة اإلنتاجية قبل تاريخ اإليقاف ( 15إلى  10المستخدمة يتراوح عمرھا بين 
على مزيد من المعلومات التفصيلية في ھذه المرحلة بسبب الوضع األمني ومع ذلك، ال يمكن الحصول  ).2007تموز 

ومع األخذ بعين االعتبار أن قطاع الرغاوي به نقص في البنية األساسية وبيانات االستھالك يصعب  في الصومال.
دارة إزالة المواد التحقق منھا، اقترحت اليونيدو عنصًرا للمساعدة التقنية يتم إدراجه في المرحلة األولى من خطة إ

الھيدروكلوروفلوروكربونية لزيادة الوعي وتقديم التوعية التقنية والمعلومات حول البدائل وإجراء محاوالت على 
وإذا وجد أن مستوى االستھالك خالل تنفيذ  نطاق محدود وتقديم المساعدة لمؤسسات األنظمة بالشكل المطلوب.

واد الھيدروكلوروفلوروكربوية أكبر بكثير من ذلك المحدد حاليًا، يمكن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم
لحكومة الصومال أن تقدم مشروع استثمار إلزالة االستھالك خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون طن متري من 15.3نصحت األمانة اليونيدو بأن مستوى االستھالك  .27

ومع  المقدَّر في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو فلوروكربونية سيكون االستھالك المؤھل لقطاع الرغاوي.
التسليم بأن مشروع المساعدة التقنية يجب أن يكون مصحوبًا باإلزالة التي يتم خصمھا من نقطة البداية، فإن أي 

-تقبل سيكون محدوًدا بالكمية المؤھلة بالطن المتبقية بالنسبة للھيدروكلوروفلوروكربونمشروع استثمار في المس
ونتيجة للمناقشات المكثفة، يبدو أن تأجيل خطة قطاع الرغاوي يمكن أن يسمح بمستوى  ب بعد ھذا الخصم.141

وبعد التشاور  طاع الرغاوي.أفضل من الفھم لقطاع الرغاوي في الصومال وتسھيل إعداد تقديًما شامالً أكثر يغطي ق
ب في 141-مع البلد، تم االتفاق على أنه يمكن تقديم نشاط استثمار إلزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  دد من المشروعات السابقة الموافق عليھا بالفعل من اللجنة التنفيذية.الھيدروكلوروفلوروكربونية، كما كان الحال في ع

 
  المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة

 
سألت األمانة عن مدى مالئمة تأسيس نظاًما إلكترونيًا إلدارة تراخيص وحصص المواد  .28

إلنترنت في الصومال كان وأشارت اليونيدو إلى أن نظام الھواتف وا الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصومال.
الوسيلة العملية الوحيدة لالتصاالت في الصومال ألن السفر بًرا محفوف بالمخاطر وغالبًا ما يعرض ألحداث غير 

سوف يساعد تأسيس نظاًما معتمًدا على الشبكة العنكبوتية للتراخيص والحصص في تمكين إدخال البيانات في  متوقعة.
أثارت األمانة أيًضا مسائل متعلقة بالتكاليف المطلوبة  يانات ومشاركتھا بشكل فوري.مواقع حدودية نائية ونقل الب

للسياسة والقوانين وبالنسبة للرصد واإلبالغ أيًضا، واقترحت وضع أساًسا منطقيًا لتوزيع التمويل فيما بين عناصر 
 تم تناولھا بشكل مرٍض.وھذه المسائل  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المختلفة.

 
وبناء على بيانات االستھالك المراجعة، يعاد تصنيف البلد على أنه من البلدان المنخفضة االستھالك يتم  .29

وإجمالي التكلفة لتنفيذ المرحلة األولى من خطة  ).12(و) ( 60/44حساب التمويل المؤھل بالنسبة له وفقًا للمقرر 
دوالر  85 374دوالر أمريكي، بما في ذلك مبلغ  400 374لوروكربونية يُقدَّر بـ إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف

. سوف تؤدي المرحلة األولى من خطة إدارة 7أمريكي إضافي للتكلفة ذات الصلة باألمن، كما ھو موضح في جدول 
ألوزون من المواد طن من قدرات استنفاذ ا 1.85إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى التخفيض بمقدار 

في المائة من خط أساس االمتثال بالنسبة للمواد  35، أي ما يمثل 2020الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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  مستوى التمويل المراجع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية :7جدول 
 

 األنشطة
 تمويل (دوالر أمريكي)شريحة ال

 المجموع
2012 2016 2020 

المساعدة القانونية والمتعلقة بالسياسة العامة 
(تطوير نظاًما كمبيوتريًا إلدارة التراخيص 

والحصص، وإدخال المعايير وفرض الحظر 
على استيراد األجھزة والبوليوالت المحتوية 

على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
 حاويات وتسجيل التقنيين)وتصنيف ال

20,000 18,000 17,000 55,000 

تدريب التقنيين على الممارسات السليمة للخدمة 
واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامھا 

 واستصالحھا، وتوفير أدوات الخدمة

24,000 24,000   48,000 

توفير أدوات الخدمة ألربعة مراكز السترداد 
 ستخدامھا واستصالحھاغازات التبريد وإعادة ا

37,500 37,500   75,000 

تدريب موظفي الجمارك وتوفير أجھزة 
التعرف على غازات التبريد والتوعية العامة 

 باللوائح والتقنيات البديلة

30,000 31,000 10,000 71,000 

 66,000 13,000 31,000 22,000 الرصد والتنسيق واإلبالغ
رة إزالة المواد المجموع الفرعي لتكلفة خطة إدا

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
133,500 141,500 40,000 315,000 

 85,374 0 45,000 40,374 التكلفة اإلضافية المتعلقة باألمن (السفر)
 400,374 40,000 186,500 173,874 المجموع

 
  التمويل المشترك

 
لة لتوفير موارد إضافية لزيادة الفوائد (ح) المتعلق بحوافز وفرص التمويل المحتم 39/ 54استجابة للمقرر  .30

 XIX/6(ب) من المقرر  11البيئية المحققة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقًا للفقرة 
لالجتماع التاسع عشر لألطراف، أشارت اليونيدو إلى أنه لم يتم تحديد أي تمويل مشترك في ھذه المرحلة، ومع ذلك 

كومة الصومال موارد بشرية محلية وتسھيالت مكتبية حكومية كمساھمة نوعية في تنفيذ المرحلة فسوف توفر ح
 األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 
  األثر على المناخ

 
تضمن إن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي ت .31

إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستؤدي إلى 
وكل كيلوغرام (كغ) من  المستخدم لخدمة التبريد. 22-خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من  1.8رات قدرھا نحو ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفو 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
وعلى الرغم من أنه لم يتم إدراج حساب األثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد  مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

الھيدروكلوروفلوروكربونية، لكن األنشطة المخططة عن طريق الصومال، والسيما جھودھا الرامية إلى تحسين 
لتبريد وإعادة استخدامھا، تشير إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد ممارسات الخدمة واسترداد غازات ا

غير  الھيدروكلوروفلوركربونية سوف يقلل انبعاث غازات التبريد في الغالف الجوي مما يؤدي إلى فوائد على المناخ.
ثر من خالل تقييم تقارير ويمكن تحديد األ أنه في الوقت الحالي، ال تستطيع األمانة أن تقدر األثر على المناخ كميا.

التنفيذ عن طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا وعدد التقنيين 

  التي أعيد تھيئتھا. 22- عدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربونالذين تم تدريبھم والم
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  2014-2012خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

دوالر أمريكي (شاملة التكاليف ذات الصلة باألمن) زائد تكاليف الدعم لتنفيذ  400 374تطلب اليونيدو مبلغ  .32
- 2012وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونية.المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 دوالر أمريكي بما فيه تكاليف الدعم في حدود إجمالي المبلغ الوارد في خطة األعمال. 186 915البالغ  2014
طن متري،  5.3واستنادا إلى خط أساس االستھالك المقدر للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة البالغ 

دوالر أمريكي، غير شاملة تكاليف الدعم، بما  315 000ينبغي أن تكون  2020فإن مخصصات الصومال حتى إزالة 
 .60/44يتسق مع المقرر 

 
  مشروع االتفاق

 
يرد مشروع اتفاق بين حكومة الصومال واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  .33

 الوثيقة.  المرفق األول بھذه
 

  التوصيـات
 

أدركت األمانة الموقف الصعب في الصومال وتُبذل الجھود إلعداد خطة إلدارة إزالة المواد  .34
الھيدروكلوروفلوركربونية للتنفيذ باإلضافة إلى تعھد الحكومة الفيدرالية االنتقالية للصومال بتحقيق إزالة المواد 

وبناء عليه توصي األمانة بأن تبت اللجنة  بموجب بروتوكول مونتريال. الھيدروكلوروفلوروكربونية والوفاء بتعھداتھا
 التنفيذية فيما يلي:

 
أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )أ (

لخفض استھالك المواد  2020إلى  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية للصومال للفترة من 
دوالر أمريكي،  315 000في المائة من خط األساس، بمبلغ  35ة بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربوني

  دوالر أمريكي لليونيدو، 23 625زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أطنان من قدرات  5.3خط األساس المقدر البالغ  يكون أن على حكومة الصومال وافقت أن مالحظة )ب (
 5.5أطنان من قدرات استنفاذ األوزون و 5.1بالغ استنفاذ األوزون المحسوب باستخدام االستھالك ال

 7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه ألعوام 
أطنان من قدرات استنفاذ  1.68من بروتوكول مونتريال بناء على بيانات المسح المراجعة، زائد 

في أنظمة البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط، مما ب 141-األوزون من الھيدروكلوروفلوركربون
 في المستدام التخفيض إلجمالي البداية أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، ھو نقطة 6.97يؤدي إلى 
  البلد؛ في الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد استھالك

بونية من نقطة طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكر 1.85خصم  )ج (
 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

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

مطالبة أمانة الصندوق، في حال تعديل خط أساس االستھالك الخاص بالصومال بناء على بيانات  )ه (
أ من االتفاق ليشمل األرقام المراجعة لخط األساس بمجرد -2المراجعة، لتحديث التذييل  7المادة 

 الموافقة عليھا عن طريق أطراف بروتوكول مونتريال؛
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لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى من ا )و (
دوالر أمريكي،  133 500الھيدروكلوروفلوروكربونية للصومال وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

  دوالر أمريكي لليونيدو؛ 10 013زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

اليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تك 40 374الموافقة بشكل استثنائي على التمويل البالغ  )ز (
دوالر أمريكي لليونيدو في الشريحة األولى بالنسبة للتكاليف ذات الصلة باألمن باإلضافة  3 028

إلى تمويل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتمكين تنفيذ 
 البرنامج؛

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  45 000اإلحاطة علًما بأنه يمكن طلب تمويل إضافي  )ح (
لى أن الموافقة على ‘دوالر أمريكي لليونيدو عند تقديم الشريحة الثانية، مع التفاھم  3 375البالغة 

  ھذا التمويل سوف تخضع لتقييم للوضع األمني في ھذا الوقت؛ و

ب في 141-كربونالسماح للصومال بتقديم خطة قطاع الرغاوي إلزالة الھيدروكلوروفلورو )ط (
البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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 األولالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق الصومال حكومة اتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" الصومال ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  3,44واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 

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

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

ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألد ھذا االتفاق لجميع الموا

  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3- 2-4و 3-1-4الصفوف األفقية في  لكل مادة المحدد

 

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

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

 

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

بتكليف من رى التحقيق المشار إليه أعاله وسيج .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
 تمويل:ى الجدول الزمني للموافقة علفي ال 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 

بيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإلبالغ بيوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
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أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4 على 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 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

أن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت في المائة و 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 

  ردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛جميع األنشطة الوا

 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 

أن النظام يضمن امتثال بنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإل
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طخط ذ األنشطة التي تتضمنھايألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

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

 

لى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من اللجنة التنفيذية عتوافق و 7-
 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 
مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)

أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع
  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ وق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصند  )1(

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

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

نوية المعتمدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ الستقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   (ب)
التنفيذ تنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد ال

  و ؛الالحقالسنوي 
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سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة   (ج)
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـع الفرعي لخدماـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛

قررين بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمالت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 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 تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

يُوافق البلد على وفيما يتعلق باألنشطة الخاصة بالبلد بموجب ھذا االتفاق. ذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") المنف
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 في ھذا االتفاق. ن الوكاالت المنفذة المشتركةع ألي مابإطار برنامج التقييم الت

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتوافق  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

ن م 2-2 بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي ة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسيةاللجن
 .ألف-2التذييـل 

 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
جزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

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

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن 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 تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل ل بسبب عدم االمتثال")التموي
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

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

 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
  لة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات ص

 

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

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

، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية فقبقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا و
الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفرعية

 

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

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

 ادألف: المـو - 1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  5.29 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط
    1.68 

 6.97      المجموع
 

  

 ھداف والتمويلألف: األ - 2التذييل 
  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المفردات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال يوجد 29.30 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 45.08 45.08 ال يوجد

األقصى المسموح به الحد  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
(أطنان قدرات استھالك 

  األوزون)

  ال يوجد 3.44 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 5.29 5.29 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
المنفذة الرئيسية (اليونيدو) 

 (دوالر أمريكي)

133,500 0 0 0 141,500 0 0 0 40,000 315,000 

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

10,013 0 0 0 10,613 0 0 0 3,000 23,625 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
  (دوالر أمريكي)

133,500 0 0 0 141,500 0 0 0 40,000 315,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
  أمريكي)

10,013 0 0 0 10,613 0 0 0 3,000 23,625 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
  (دوالر أمريكي)

143,513 0 0 0 152,113 0 0 0 43,000 338,625 

 1.85  المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-ھيدروكلوروفلوروكربونإزالة ال 4-1-2
 3.44  (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك ب في 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

  األوزون)
0 

ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
  زون)األو

0 

 1.68  ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
  

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

-2في السنة المحددة في التذييل  األولجتماع االسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف.
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

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

 
 قريرالسنة السابقة للتمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)

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
توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل  الت

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

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

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

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

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

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

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

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

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

ذا الوصف  رة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

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

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

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

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1قرات، يلخص الفقرات الفرعية من حوالي خمس ف منموجز تنفيذي   )ھ(
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
  
 

وزارة المصايد السمكية والموارد البحرية والبيئة (الوزارة) مسؤولة، من خالل وحدة األوزون سوف تكون   .1
  لرئيسية.اإلبالغ بمساعدة الوكالة المنفذة االرصد والوطنية، عن 

  

رصد االستھالك وتحديده بناء على البيانات الرسمية عن الصادرات والواردات بالنسبة للمواد سوف يتم   .2
  الھيدروكلوروفلوروكربونية المسجلة عن طريق اإلدارات الحكومية المعنية.

  

واريخ المستحقة أو سوف تقوم الوزارة بجمع واإلبالغ عن البيانات والمعلومات التالية بشكل سنوي في الت  .3
  قبلھا:

  

  تقارير سنوية عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب المادة تُقدَّم إلى أمانة األوزون.  (أ)

  

تقرير سنوي عن تقدم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يُقدَّم إلى اللجنة التنفيذية   (ب)
  للصندوق المتعدد األطراف.

سوف تقوم الوكالة المنفذة الرئيسية، بالتشاور مع الوزارة، بالتعاقد مع ھيئة مستقلة ومؤھلة لتنفيذ تقييًما كميًا   .4
وكيفيًا لألداء في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروركربونية. وسوف تقوم ھيئة التقييم بتقديم تقريًرا 

ھذا التقرير رة، إلى الوكالة المنفذة الرئيسية في نھاية كل فترة خطة تنفيذ سنوية. موحًدا، مصدَّق عليه عن طريق الوزا
سيشمل حالة امتثال البلد لبنود االتفاق وسيُقدَّم إلى االجتماع ذي الصلة للجنة التنفيذية باإلضافة إلى خطة وتقارير 

 التنفيذ السنوية.

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية - 6التذييل 

  

  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  .1

  
ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)

الخاّصة لوروفلوروكربونية المواد الھيدروكإزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 
 بالبلد؛

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

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

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةاصة الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخ  )ھ(
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 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ن المؤھّلين للمراجعات التقنيَّةيالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ التشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة ضمان وجود آليّة   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

، تفاق، تحديد، بالتشاور مع البلدمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ط)
 ائية معنية؛تمويل كل وكالة منفذة أو ثنلتخصيص 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(

 كيانيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئ 2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

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

 
  ي التمويل بسبب عدم االمتثالضات فألف: تخفي - 7التذييل 

  

عن كّل دوالر أمريكي  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.-2ذييل من الت 2-1الھدف المحدد في الصف 

  

  

_ _ _ _  
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