
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  التنفيذية بعد صدورھا.قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62 

4 November 2016 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    وتوكـول مونتريــاللتنفيـــذ بر
  السابع والسبعوناالجتمــــــاع 

   2016 كانون األول ديسمبر/ 2إلى  نيتشرين الثانوفمبر /  28من   ،مونتريال
  
  
  

  مقترح مشروع: الصومال
 
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:   

  اإلزالة
  

 ھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد ال
  الثانية)

  يونيب/يونيدو 

  
 
  
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62 
 

2 

 

  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الصومال 

 تدابير الرقابة اجتماع الموافقة الوكالة (أوال) عنوان المشروع

 2020بحلول   %35 السابع والستون و (رئيسية)يونيد خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)  15.92 2015السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 
 2015السنة:  ة للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ي(ثالثا) أحدث البيانات القطاع

مكافحة الرغاوي وصوالتاإليركيميائي
 الحريق

عامل  المذيباتالتبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

 إجمالي استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

الھيدروكلوروفلورو 
 22-كربون

    15.92   15.92 

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

 18.1 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:45.1 2010-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)
 12.35المتبقي:5.75 موافق عليه بالفعل

 
 المجموع 2020 2019 2018 20162017 (خامسا) خطة العمل

 1.06 0.23 0 0.8300 ألوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد ايونيدو
 194,205 42,800 0 151,40500 التمويل (دوالر أمريكي)

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

  ينطبقال 29.30 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 45.08 45.08 ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 10.67 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 16.42 16.42 ال ينطبق

التمويل 
الموافق عليه 

بالدوالر 
 األمريكي

تكاليف  يونيدو
 المشروع

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

تكاليف 
 عمالد

9,345 0 0 0 9,905 0 0 0 2,800 22,050 

المبالغ المعتمدة من اللجنة 
التنفيذية (بالدوالر 

 األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

133,500 0 0 0 0 0 0 0 0 133,500 

تكاليف 
 الدعم

9,345 0 0 0 0 0 0 0 0 9,345 

إجمالي المبالغ المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 )االجتماع (دوالر أمريكي

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 141,500 0 0 0 0 141,500 

تكاليف 
 الدعم

0 0 0 0 9,905 0 0 0 0 9,905 

 
 للدراسة الفرديةتوصية األمانة:
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة الصومال، قدمت يونيدو، بصفتھا الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع السابع والسبعين   -  1
يل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ طلبا لتمو

. وطلبت يونيدو أيضا تمويال (1)دوالر أمريكي 9,905دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  141,500
دوالر أمريكي لتكاليف متعلقة باألمن.  3,150لغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البا 45,000إضافيا يبلغ 

 . 2019إلى  2017ويشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة األولى وخطة تنفيذ الشريحة لألعوام من 

  تقرير بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تنفاد األوزون من المواد طن من قدرات اس 15.92أبلغت حكومة الصومال عن استھالك يبلغ   -  2
- 2011استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1 . ويبين الجدول2015الھيدروكلوروفلوروكربونية عام 

2015 . .  

  )2015-2011لألعوام  7. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصومال (بيانات المادة 1الجدول 

 خط األساس 2015 2014  2013 2012 2011 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
       طن متري

 398.25 289.45 298.55 198.30 320.50 400.80 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 210.65 0.00 0.00 50.52 *0.00 210.50 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 608.90 289.45 298.55 248.82 320.50 611.30 المجموع (طن متري)
       طن من قدرات استنفاد األوزون

 21.90 15.92 16.42 10.91 17.63 22.04 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 23.17 0.00 0.00 5.56 *0.00 23.16 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 45.07 15.92 16.42 16.46 17.63 45.20المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)
- طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 17.03طن متري ( 154.80* أبلغت الصومال عن استيراد 

  ب في البوليوالت سابقة الخلط في إطار برنامج البلد. 141

ذلك راجعا إلى الحالة ، ويمكن أن يكون 2011ينخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام   -  3
  األمنية في البلد، والتي أثرت على النشاط االقتصادي. 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

أبلغت حكومة الصومال عن بيانات استھالك قطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تنفيذ   -  4
  من بروتوكول مونتريال.  7موج المادة وھي متفقة والبيانات المبلغ عنھا ب 2015  البرنامج القطري

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني

خالل تنفيذ الشريحة األولى تم نقل مسؤولية تنسيق وتنفيذ بروتوكول مونتريال إلى مكتب شؤون البيئة في   -  5
 2011راء، والذي تعمل وحدة األوزون الوطنية تحت رعايته. وعدلت الحكومة لوائح األوزون عام مكتب رئيس الوز

حتى تدمج فيھا تدابير رقابة خاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. كما تمت إقامة نظام ترخيص وحصص 
  ة وفقا لجدول بروتوكول مونتريال. للواردات والصادرات حتى يتمكن البلد من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

                                                 
  إلى األمانة من مكتب شؤون البيئة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي.  2016تشرين األول/أكتوبر  20حسب رسالة مؤرخة في   (1)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62 
 

4 

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية:   -  6

تم تدريب اثنين من مسؤولي الحكومة على التعرف على بروتوكول مونتريال، وأھداف استھالك   (أ)
أربعة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتزامات البلد واستراتيجيات إزالة ھذه المواد. وتم توفير

  أجھزة اكتشاف غاز التبريد لمكتب الجمارك؛ 

فني تبريد على  17بعد تقييم المعارف التقنية والمھارات، تم إعداد دورة تدريبية وتم تدريب   (ب)
ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك التعرف على غاز التبريد واالسترداد وإعادة التدوير في جزر 

  السيشل؛ 

مة ومعدات السترداد وإعادة تدوير غازات التبريد وھي الستعمال دورات تدريب توفير أدوات الخد  (ج)
  الفنيين؛ و 

  رصد المشروع والتنسيق   (د)

  وحدة تنفيذ المشروع والرصد

 133,500تم صرف جميع أموال المشروع الموافق عليھا للشريحة األولى ( 2016بحلول أيلول/سبتمبر   -  8
 40,374دوالر أمريكي من إجمالي تكاليف األمن الموافق عليھا والبالغة  30,000دوالر أمريكي). وتم صرف 

  . 2017دوالر أمريكي فسيتم صرفه خالل عام  10,374دوالر أمريكي. أما الرصيد المتبقي وھو 

  خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  لية: سيتم تنفيذ األنشطة التا  -  9

 50مدربين خارج الصومال وعقد ثالث ورش عمل تدريبية داخل الصومال لعدد  10تدريب   (أ)
مسؤول جمارك وإنفاذ القانون واألطراف الرئيسية على لوائح المواد المستنفدة لألوزون وتدابير 

  دوالر أمريكي؛  71,500الرقابة وإجراءات الرصد (

مة الجيدة واسترداد غاز التبريد وإعادة استخدامه وذلك مدربين على ممارسات الخد 10تدريب   (ب)
فني داخل الصومال في شرائح  250خارج الصومال، وسيقوم المدربون بدورھم بتدريب حوالي 

  دوالر أمريكي)؛ و  40,000مقبلة (

  دوالر أمريكي).  30,000رصد المشروع والتنسيق وتوزيع المعدات (  (ج)

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  عليقات الت

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتعديل نقطة البداية 

وبالرغم من أن الصومال في  2012أخذ استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في التناقص منذ عام   - 10
ا مع اللجنة ألف من اتفاقھ-2من التذييل  1.1حالة امتثال بأھداف رقابة بروتوكول مونتريال المحددة في الصف 

قد تخطى أقصى حد مسموح به لالستھالك المحدد في الصف  2015و  2014و  2013التنفيذية، فإن استھالك أعوام 
  ألف من االتفاق لتلك السنوات. - 2من التذييل  1.2
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تين، عندما تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع السابع والس  - 11
طن من قدرات  5.29بمقدار  22-تم تقدير نقطة البداية للتخفيضات المجمعة الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد األوزون من  21.90استنفاد األوزون (بالمقارنة بخط األساس البالغ 
ال) على أساس المعلومات المأخوذة من بروتوكول مونتري 7المبلغ عنه بموجب المادة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

من المسح الذي تم خالل التحضير لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، مع األخذ في االعتبار 
بمعدات التبريد وتكييف الھواء التي تم تركيبھا في البلد ومتطلبات الصيانة. وكان ھذا أفضل تقدير في ذلك الحين نظرا 

، والتجربة الميدانية المكتسبة 2015إلى  2012تاحة المحدودة. ووفقا لالستھالك المبلغ عنه من عام للمعلومات الم
خالل تنفيذ الشريحة األولى من الخطة، فإن نقطة البداية المحددة في االجتماع السابع والستين كانت أقل من قيمتھا. 

 22-ثر واقعية لنقطة البداية للھيدروكلوروفلوروكربونبعد مزيد من المناقشات مع يونيدو، تم االتفاق على مستوى أك
  طن متري).  298.55طن من قدرات استنفاد األوزون ( 16.42وھو 

ب المحتوي في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط، الحظت 141-فيما يتعلق بالھيدروكلوروفلوروكربون  - 12
إلى عام  2009قدرات استنفاد األوزون) عام  طن من 23.1طن متري ( 210األمانة أن استھالكه يتناقص من 

التي كانت  (2). وبعد السؤال عن حالة التشغيل في مؤسسات الرغاوي الثمانية2015و  2014، إلى صفر عامي 2011
تعمل وقت إجراء المسح الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أبلغت يونيدو األمانة أنه على 

ن في اإلمكان الحصول على معلومات إضافية بشأن تلك المؤسسات نظرا لقيود السفر المفروضة، فيبدو حين لم يك
طن من  1.68ب عند 141-أنھا لم تعد تعمل. واقترح بالتالي اإلبقاء على نقطة البداية للھيدروكلوروفلوروكربون

لبداية للتخفيضات المجمعة المستدامة طن متري). وتبعا لذلك تم تقدير نقطة ا 15.27قدرات استنفاد األوزون (
  طن من قدرات استنفاد األوزون.  18.10الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند 

و  2009ب المبلغ عنه أعوام 141-ونظرا ألن المسح قد أظھر أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  - 13
بيرة، نصحت الحكومة بإبالغ أمانة األوزون بتعديل خط كان في البوليوالت سابقة الخلط وليس بكميات ك 2010

ب المحتوى في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط من استھالك 141-األساس الستبعاد الھيدروكلوروفلوروكربون
  خط األساس. 

  تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

بداية أي آثار مالية على األنشطة المخطط لھا والموافق عليھا في ال يترتب على إعادة النظر في نقطة ال  - 14
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وشرحت يونيدو أنه، نظرا للحالة األمنية في 

لھا بالفعل في الصومال، سيكون من الصعوبة بمكان من الناحية التقنية تنفيذ أنشطة إضافية تتعدى تلك المخطط 
المرحلة األولى من الخطة، وبالتالي ليس ھناك داعي لتمويل إضافي. بيد أن األمر كان مبكرا للغاية الستبعاد إمكانية 

  طلب تمويل إضافي في المراحل المقبلة للخطة إذا ما تحسنت الحالة األمنية. 

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني

مما أدى إلى أن مؤسسات  1991عانت الصومال من صراعات أھلية لمدة طويلة وانعدام األمن منذ عام   - 15
ذه الحالة، فقد تم اعتماد لوائح األوزون في الصومال في اإلنفاذ واللوائح أصبحت ذات قدرة غير كافية. وبالرغم من ھ

حتى تشمل تدابير رقابة المواد  2011وتم تعديلھا بعد ذلك عام  2009تشرين األول/أكتوبر 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، كما أقامت الحكومة نظاما للترخيص والحصص لواردات وصادرات ھذه المواد. 

  يرا، فإن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال. وبالرغم من أن اإلنفاذ كان عس
                                                 

مساعدة تم تحديد ثمانية مؤسسات في قطاع الرغاوي بقدرة إنتاج تحددت قبل الموعد النھائي. ونظرا لنقص معلومات تفصيلية، اقترحت يونيدو توفير   (2)
 26وفقا للفقرات فنية لزيادة التوعية، والمعرفة التقنية، ومعلومات حول البدائل، والتجارب صغيرة الحجم لبيوت النظم للمساعدة على اإلزالة في القطاع 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/28من الوثيقة  27و 
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الحظت األمانة أنه بمساعدة برنامج التعزيز المؤسسي، قد تم تشكيل لجنة توجيھية للمساعدة على إعداد   - 16
نية، ورصد الواردات استراتيجية اإلزالة، والتنسيق الشامل لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة. وقام مكتب شؤون البيئة بتنفيذ أنشطة من خالل وحدة األوزون الوطنية، 
باالشتراك مع إدارات حكومية أخرى تشمل، من جملة أمور، وزارة التجارة والصناعة وإدارات الجمارك. وسوف 

قدرات الوطنية في رصد ورقابة واردات المواد تستمر وحدة األوزون الوطنية في تطوير ال
  الھيدروكلوروفلوروكربونية بتوفير التدريب لموظفي الجمارك خالل الشريحة الثانية. 

  مسائل تقنية ومتعلقة بالتكلفة

  أسلوب التنفيذ

ر أن الھاتف بالرغم من قيود السفر في البلد، تم تنفيذ األنشطة المخطط لھا للشريحة األولى بنجاح. وباعتبا  - 17
ونظام اإلنترنت شكال أكثر الوسائل نجاعة لالتصال في الصومال، اقترحت يونيدو أن يتم تدريب مسؤولي الجمارك 
داخل الصومال من خالل نظام يقوم على اإلنترنت. وھذه أكثر الطرق نجاعة من حيث التكلفة لبناء قدرتھم على رصد 

  ومنع االتجار غير المشروع.واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون 

من أجل مزيد من تعزيز قدرة قطاع الخدمة، ينبغي أن يحصل المدربون على مزيد من التدريب خارج   - 18
الصومال على جوانب لم يتم تغطيتھا في الشريحة األولى، بما في ذلك، من جملة أمور، المعالجة اآلمنة لبدائل غازات 

وصيانة غاز التبريد في التبريد التجاري، حتى يتمكنوا من القيام بتدريب الفنيين التبريد، واسترداد وإعادة تدوير 
  اآلخرين داخل البلد. وسيتم تدريب الفنيين من جانب المدربين داخل البلد بنفس نھج مسؤولي الجمارك. 

بالد، فإن مبلغ نظرا ألن حالة األمن لم تتحسن وأن ھناك ضرورة لتدريب الفنيين وموظفي الجمارك خارج ال  - 19
دوالر أمريكي الموافق عليه من حيث المبدأ، مطلوب الستكمال تمويل الشريحة الثانية، وفقا  45,000تكاليف األمن 

  (ح).  67/28للمقرر 

  تعديالت على االتفاق

، على أساس نقطة البداية المنقحة والتغيير في مؤسسات الرصد، تم تحديث الفقرات والتذييالت ذات الصلة  - 20
جديدة لتوضيح أن االتفاق المعدل يجّب االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع السابع  16وأضيفت فقرة رقم 

والستين كما يتضح من المرفق األول لھذه الوثيقة، وسيتم إرفاق االتفاق المعدل بالكامل في التقرير الختامي لالجتماع 
  السابع والسبعين. 

  الخالصة

في حالة امتثال بأھداف رقابة بروتوكول مونتريال. ويتناقص استھالك المواد إن الصومال   - 21
. وبالرغم من الحالة األمنية في البلد، فقد تم تنفيذ األنشطة المخطط لھا 2011الھيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 

ال واستراتيجية للشريحة األولى. وحصل كبار مسؤولي الحكومة على تدريب ومعلومات حول بروتوكول مونتري
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. كما تم تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، وتم توفير أدوات 
ومعدات لبناء قدرات قطاع الخدمة. وبالنظر للتقدم المحرز خالل الشريحة األولى، والتحضير للشريحة الثانية، 

وضرورة المساعدة على التمويل، توصي األمانة باعتماد  2020عام  في المائة خفض بحلول 35ومتطلبات تحقيق 
  الشريحة الثانية. 
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  التوصية 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:   - 22

  تأخذ علما:   (أ)

بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )1(
  ة؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

ألف من  -5ألف و -2ألف و -1بأن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرة األولى والتذيليين   )2(
االتفاق بين حكومة الصومال واللجنة التنفيذية، على أساس نقطة البداية المنقحة والتغيير 

لتوضيح أن االتفاق المحدث يجّب  16في مؤسسات الرصد، وأنه قد تمت إضافة فقرة رقم 
ذي تم التوصل إليه في االجتماع السابع والستين، كما ورد في المرفق األول من االتفاق ال

  ھذه الوثيقة؛ و 

أن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك المواد   )3(
 16.42طن من قدرات استنفاد األوزون، تشمل  18.10الھيدروكلوروفلوروكربونية ھي 

طن من  1.68و  22-األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون طن من قدرات استنفاد
ب الموجود في البوليوالت 141-قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

  المستوردة سابقة الخلط؛

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
بمبلغ  2019-2017ال وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لألعوام الھيدروكلوروفلوروكربونية للصوم

  دوالر أمريكي ليونيدو؛ و  9,905زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  يدوالر أمريك 141,500

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم  45,000الموافقة، بصفة استثنائية، على تمويل إضافي يبلغ   (ج)
نيدو للتكاليف المتعلقة باألمن من أجل تنفيذ البرنامج وفقا للمقرر دوالر أمريكي ليو 3,150الوكالة 

  (ح).  67/28
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 المرفق األول  

 

نص سيتم إدراجه في االتفاق المحدث بين حكومة الصومال واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
  لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 بالحروف البارزة لسھولة الرجوع إليھا) (التعديالت ذات الصلة ترد

يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة الصومال ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخفض االستخدامات   -  1
 10.67ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام قدره -1الخاضعة للرقابة للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

  وفقا لجدول بروتوكول مونتريال.  2020ت استنفاد األوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير طن من قدرا

يجّب ھذا االتفاق المحدث االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الصومال واللجنة التنفيذية في االجتماع   - 16
  السابع والستين للجنة التنفيذية. 

  ألف: المواد -1التذييل 

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في  المجموعة قالمرف المادة
 االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 16.42 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.68   ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 18.10   المجموع

  مويلألف: األھداف والت-2التذييل 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 التفاصيل الصف
جدول تخفيض  1-1

بروتوكول مونتريال 
لمواد المجموعة األولى 

المرفق جيم (طن من 
 قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 29.30 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 45.08 45.08 ال ينطبق

تھالك الحد األقصى لالس 1-2
المسموح به لمواد 

المجموعة األولى المرفق 
جيم (طن من قدرات 

 استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 10.67 14.78 14.78 14.78 14.78 14.78 16.42 16.42 ال ينطبق

التمويل الموافق عليه  2-1
للوكالة المنفذة الرئيسية 
 يونيدو (دوالر أمريكي)

133,500 0 00 141,500 0 0 0 40,000 315,000 

تكاليف الدعم للوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية (دوالر 

 أمريكي)

9,345 0 00 9,905 0 0 0 2,800 22,050 

إجمالي التمويل الموافق  3-1
 عليه (دوالر أمريكي)

133,500 0 00 141,500 0 0 0 40,000 315,000 

إجمالي تكاليف الدعم  3-2
 (دوالر أمريكي)

9,345 0 0 0 9,905 0 0 0 2,800 22,050 

إجمالي التكاليف الموافق  3-3
 عليھا (دوالر أمريكي)

142,845 0 00 151,405 0 0 0 42,800 337,050 

 5.75 الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22- اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0 التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-روكربونإزالة الھيدروكلوروفرو 4-1-2
 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

 
10.67 
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دة سابقة الخلط الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب في البوليوالت المستور141- اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

0 

ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

0 

ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط (طن من قدرات استنفاد 141- مؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك ال 4-2-3
 األوزون)

1.68 

  

  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

روع ، من خالل وحدة األوزون الوطنية، مسؤوال عن رصد المشمكتب وزير الدولة لشؤون البيئةسيكون   -  1
  واإلبالغ وذلك بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية. 

سيتم رصد االستھالك ويتحدد بناء على بيانات االستيراد والتصدير للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   -  2
  المسجلة من جانب إدارة الحكومة ذات الصلة. 

نات والمعلومات التالية سنويا في أو قبل بتجميع واإلبالغ عن البيا مكتب وزير الدولة لشؤون البيئةسيقوم   -  3
  التواريخ المحددة ذات الصلة: 

تقارير سنوية بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب المادة وتقدم   (أ)
  ألمانة األوزون؛ و

دم إلى اللجنة تقرير سنوي بشأن خطة تنفيذ إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  يق  (ب)
  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

بالتعاقد مع ھيئة مستقلة  مكتب وزير الدولة لشؤون البيئةستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية، بالتشاور مع   -  4
تقييم ومؤھلة إلجراء تقييم أداء كمي ونوعي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستقدم ھيئة ال

، إلى الوكالة المنفذة الرئيسية في نھاية كل فترة خطة مكتب وزير الدولة لشؤون البيئةتقريرا مجمعا، مع تصديق 
تنفيذ سنوية. ويشمل ھذا التقرير حالة امتثال البلد بأحكام ھذا التقرير وسيقدم إلى االجتماع ذي الصلة للجنة التنفيذية 

   مع خطة التنفيذ السنوية والتقارير.

 

 
     
 


