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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
   لتنفيذ بروتوكول مونتريال

  االجتماع السابع والستون

  2012يو ل/يوتموز 20- 16 تايلند ،وككبان
  

  تقرير االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية

  مقدمة

للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في السابع والستون  عقد االجتماع .1

  .2012تموز/يولية  20إلى  16مركز مؤتمرات األمم المتحدة، بانكوك، تايلند، من 

الصادر عن  XXIII/19ة، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالي .2

 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:االجتماع الثالث 

من البروتوكول: بلجيكا وكندا وفنلندا واليابان  5من المادة  1األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة   (أ)
 ا الشمالية (نائب الرئيس) والواليات المتحدة األمريكية؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلند

من البروتوكول: األرجنتين والصين (الرئيس)  5من المادة  1األطراف العاملة بمقتضى الفقرة   (ب)
 وكوبا والھند واألردن وكينيا ومالي.

الجتماع ممثلون عن ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن، حضر ا .3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، كوكالتين منفذتين وأمين خزانة 

 الصندوق، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي كمراقبين.
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األمين التنفيذي ألمانة فيذ واألمين التنفيذي ونائب وحضر االجتماع أيضا رئيس ونائب رئيس لجنة التن .4

 األوزون.

ممثلون عن وكالة والرئيس المشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كمراقبين وحضر االجتماع أيضا  .5

 التحقيقات البيئية والتحالف من أجل سياسة رشيدة بشأن الغالف الجوي.

  الجتماعمن جدول االعمال:   افتتاح ا 1البند 

(الصين) وأكد على المجاالت الرئيسة للعمل الذي سيتناوله  Xiao Xuezhiافتتح االجتماع الرئيس السيد  .6

بما في ذلك  ،االجتماع السابع والستين. وستقوم اللجنة باستعراض التقدم الذي حققته الوكاالت في تنفيذ المشروعات

العمل للحصول على مشورة اللجنة عن كيفية مواصلة النموذج التقرير المرحلي الجامع. وباالضافة إلى ذلك، يجرى 

، وعن العمل المتواصل بشأن الرصد 2015-2013المقترح المحدث لخطة اإلزالة لثالث سنوات لفترة الثالث سنوات 

  والتقييم، بما في ذلك االنتھاء من اختصاصات المرحلة الثانية من تقييم مشروعات االتفاقات متعددة السنوات.

في االجتماعين  2014-2012ر اللجنة أنه بعد النظر في خيارات نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنتين ذكّ و .7

الخامس والستين والسادس والستين، تم تأجيل المقرر بشأن ھذه المسألة. وأعرب عن أمله بأن الوثيقة المحدثة التى 

منفذة، ستوفر أساس للتوصل إلى مقرر بشأن التكاليف قدمتھا األمانة، التى تشمل مدخالت اضافية من الوكاالت ال

اإلدارية. وكانت المسألة األخرى المرحلة من اجتماع سابق تتعلق باألنشطة لقطاع خدمة التبريد في خطط إدارة إزالة 

الة المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية. وكانت ھناك مسألة تدعو إلى القلق أن بعض البلدان لم تقدم خطط إدارة إز

عندما يبدأ نفاذ تجميد استھالك   2013المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية، حتى بالرغم من تبقي وقت قليل حتى عام 

الھيدروكلوروفلوروكربون. وحث الرئيس الوكاالت المنفذة المسؤولة على تشجيع البلدان المعنية االنتھاء من خططتھا 

بونية لتقدم إلى االجتماع الثامن والستين للجنة. وينظر االجتماع أيضا في إلدارة إزالة المواد الھيدرو كلوروفلوروكر

، ثالثة للبلدان المستھلكة ألحجام منخفضة، التى لمواد الھيدرو كلوروفلوروكربونيةدارة إزالة اجديدة إلخمس خطط 

بعض المسائل باقية بشأنھا. تم التوصل إلى اتفاق بشأنھا، وخطتان للبلدان غير المستھلكة ألحجام منخفضة، التى تظل 

إدارة إزالة المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية من أجل موافقة  ةلشريحة لخط انيعرض طلبوباالضافة إلى ذلك، 

للنظر فيھا على نحو فردي. وسيجرى النظر في طلبين لتمويل مشروعات تجريبية بيانية للتخلص واحدة  ةشاملة وخط

  لكل من الصين ونيجيريا.من المواد المستنفدة لألوزون 

أشار الرئيس إلى أن مسألة مؤشر أثر المناخ للصندوق المتعدد األطراف عرضت على اللجنة في مناسبات  .8

عديدة ولھذا يتعين التوصل إلى استنتاج بشأن التقدم في استخدام المؤشر. وإذا لم يتحقق اتفاق في اآلراء في ھذا 

  ة البند من جدول األعمال وعدم استعراضه في اجتماعات مقبلة.االجتماع، حث اللجنة االتفاق على إزال
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قطاع اإلنتاج، الذي لديه مسؤولية مھمة في االشراف على اإلزالة في المعني بوأخيرا، سيعقد الفريق الفرعي  .9

قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون، خالل االجتماع الحالي الستعراض تقرير المراجعة التقنية لقطاع إنتاج 

  للصين. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين وخطة إدارة إزالة 

  من جدول االعمال:  الشؤون التنظيمية 2البند  

 إقرار جدول األعمال ) أ(

دور اللجنة التنفيذية في في من جدول األعمال (مسائل أخرى):  14وافقت اللجنة على النظر تحت البند  .10

تخلص من المواد المستنفدة لألوزون ورقة مفھوم عن التقديم وة اإلدارية المتعلقة باختيار كبير الموظفين؛ العملي

 5-ورقة مفھوم: برنامج مرفق البيئة العالميةالورقة المقدمة إلى مجلس مرفق البيئة العالمية "وللبلدان األفريقية؛ 

  .)(GEF/C.42/09" األوزون والمناخ والمواد الكيميائية

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  .11

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/1وعلى النحو المعدل شفويا في االجتماع ،:  

  افتتاح االجتماع.  -1

  الشؤون التنظيمية:  -2

  إقرار جدول األعمال؛  (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)

  أنشطة األمانة.  -3

  حالة المساھمات والمصروفات.  -4

  حالة الموارد والتخطيط:  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  (أ)

  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛ 2014-2012خطط أعمال   ) (ب

 تقارير عن األوضاع القائمة واالمتثال؛  (ج)

  ).62/5(المقرر  2015-2013تحديث خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات   (د)

  تنفيذ البرامج:  -6

  الرصد والتقييم:  (أ)

اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة الثانية)   )1(
  )؛66/12 (المقرر

  دراسة نظرية عن مشروعات أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات.  )2(
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  :2011ديسمبر/كانون األول  31التقارير المرحلية حتى   (ب)

  التقرير المرحلي المجمع؛  )1(

  ؛التعاون الثنائي  )2(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛  )3(

  برنامج األمم المتحدة للبيئية (اليونيب)؛  )4(

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛  )5(

  البنك الدولي؛  )6(

  .2011تقييم تنفيذ خطط أعمال لعام   (ج)

  ).66/17و 65/18(المقرران  2014-2012خيارات لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات   -7

  مقترحات المشروعات:  -8

  نظرة عاّمة على القضايا التي تّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات؛  (أ)

 التعاون الثنائي؛  (ب)

 :2012تعديالت على برامج العمل لعام   (ج)

  لمتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛برنامج األمم ا  )1(

  برنامج األمم المتحدة للبيئية (اليونيب)؛  )2(

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛  )3(

  المشروعات االستثمارية.  (د)

(المقررات  (MCII) تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ  -9
  ).66/53و 65/48و 64/51و 63/62و 62/62و 59/45

  .2011الحسابات المؤقتة لعام   -10

  ).66/55توزيع الوثائق السرية (المقرر   -11

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع الرابع والعشرين لألطراف في بروتوكول   -12
  مونتريال.

  تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.  -13

  ى.مسائل أخر  -14

  اعتماد التقرير.  -15

  اختتام االجتماع.  -16
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  تنظيم العمل ) ب(

من جدول األعمال في اليوم الثاني لالجتماع حتى يتاح الوقت الكافي  9اتفقت اللجنة على أن يتم عرض البند  .12
  للتوصل إلى استنتاجات بشأن المسألة.

 من جدول االعمال:  أنشطة األمانة   3 البند 

التى تقدم استعراضا لعمل األمانة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/2يقة  عرضت كبير الموظفين الوث .13
منذ االجتماع السادس والستين. ومع كبير موظفي إدارة الصندوق وأمين الخزانة، قامت ببعثة أولية إلى موسكو 

عنه  لالجتماع مع كبار ممثلي االتحاد الروسي بشأن مسألة مساھماته في الصندوق، مما أدى إلى توقيع ما تمخض
. وتحقق تقدم 2013االجتماع الذي تعھد فيه االتحاد الروسي بالبدء في تسديد تعھداته إلى الصندوق إبتداء من عام 

كبير في المناقشات بشأن التعاون مع مرفق البيئة العالمية لحشد مزيد من الموارد لتحقيق أقصى فوائد بيئية من إزالة 
ادرة األمانة باإلشتراك في المناقشات حول أوجه التآزر الممكنة بضاء بمورحب أحد األع الھيدروكلوروفلوروكربون.

بين عمل مرفق البيئة العالمية والصندوق المتعدد األطراف في مجالي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 وتدمير المواد المستنفدة لألوزون.

مليون  343.5التمويل البالغة أكثر من  أعدت األمانة وثائق رئيسة عديدة لالجتماع واستعرضت طلباتو .14
مليون  340غ مليون دوالر أمريكي تمت التوصية بالموافقة الشاملة عليه ومبل 3.5دوالر أمريكي، بما في ذلك مبلغ 

 .والر أمريكي تتعلق بقطاع اإلنتاجمليون د 301للنظر على نحوى فردي، منھا مبلغ  دوالر أمريكي

ا يجرى الترحيب بالتقدم المتحقق في المناقشات مع االتحاد الروسي المتعلق وفي المناقشات التالية، بينم .15
الصندوق أمانة بتسديد مساھماته للصندوق، طلب العديد من األعضاء توضيحا يتعلق بحالة الوثيقة الموقعة من قبل 

عن السنوات السابقة لعام المتعدد األطراف وممثلي االتحاد الروسي وعن الحالة المتعلقة بالتعھدات المعلقة لروسيا 
تعھدات  أحد األطراف. وردا على ذلك، أشارت كبير الموظفين إلى أن ذلك ممارسة عادية، عندما يكون لدى 2013

معلقة عن سنوات سابقة، وأن أي مدفوعات واردة تعتبر على أنھا تغطى التعھدات المعلقة. ومع ذلك، أشارت الوثيقة 
"على شرط أن جميع المساھمات  2013أن مدفوعات االتحاد الروسي ستبدأ في عام  إلىالموقعة مع االتحاد الروسي 

في المستقبل لالتحاد الروسي ال ترتبط بالتعھدات المعلقة عن السنوات السابقة"، وبالتالي تتضمن تغييرا في الممارسة 
، أضافت أنه ليس اتفاقا UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/2الحسابية. وفيما يتعلق بحالة الورقة المرفقة بالوثيقة 

قانونيا، ولكن محضر أعمال موقع لما تم التوصل إليه خالل المناقشات يحتوى على إلتزام من االتحاد الروسي بتسديد 
  .2013مساھماته إبتداء من عام 

وفي المناقشة التى أعقبت تلك التوضيحات، تم االقتراج بارسال رسالة إلى االتحاد الروسي، موقعة من  .16
ونائب رئيس اللجنة التنفيذية يوجز الموقف عن المساھمات المعلقة لالتحاد الروسي. وتم إنشاء فريق اتصال رئيس 

  مفتوح العضوية لمناقشة الصيغة المالئمة للرسالة.

  ، بعد االحاطة علما مع التقدير بالتقرير بشأن أنشطة األمانة:اللجنة التنفيذية وقررت .17

إلى الصندوق المتعدد كومة االتحاد الروسي بالبدء في المدفوعات أن تحاط علما مع التقدير لنية ح ) أ(
على أن يكون من المفھوم أن مساھمات االتحاد الروسي في  2013بتداء من عام ااألطراف 
ن مرتبطة بالتعھدات المعلقة عن السنوات السابقة، وأن العملية اإلدارية مع حكومة وتك نالمستقبل ل

 ؛2013وقت المحدد لضمان التمكن من دفع مساھمات عام في ال ستتماالتحاد الروسي 
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رئيس اللجنة التنفيذية أن يكتب إلى حكومة االتحاد الروسي بالترحيب بمساھماته في  إلىطلب أن ت ) ب(
 المستقبل والعمل المستقبلي مع الصندوق المتعدد األطراف؛

روسي في فئة المساھمات أمين الخزانة الحفاظ على المساھمات المعلقة لالتحاد ال إلىأن تطلب  ) ج(
 المعلقة في حسابات الصندوق.

  )1/67(المقرر 

  :  من جدول االعمال:  حالة المساھمات والمصروفات 4البند 

وقدم معلومات محدثة عن مساھمات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/3الوثيقة  عرض أمين الخزانة  .18

 4,488,698مسـاھمات اضافيـة تبلـغ حـوالي . وأشـار إلى أن 2012تموز/يولية  13البلدان إلى الصندوق حتى 

دوالرا أمريكيا. وأخطر  42,760,031دوالرا أمريكيا وردت منذ أن صدرت الوثيقة وأن رصيد الصندوق يبلغ 

في المائة من  37.9، تمثل 2012طرفا قد سددوا جميع أو جزء من تعھداتھم عن عام  27األعضاء أيضا بأن 

  دوالر أمريكي. 25,557,302 من آلية سعر الصرف الثابت يبلغ المجموع، وأن الرصيد المتحقق

، قدمت حكومة ألمانيا تحديثا 66/3) من المقرر 3(الفرعية (ب)وذكر الرئيس االجتماع بأنه عمال بالفقرة  .19

عن جھودھا المتعلقة بصرف أذونات الصرف وأن الحكومة أشارت إلى أن من غير الممكن االسراع بجدول الصرف 

  ة الثالث سنوات ھذه.خالل فتر

وفي المناقشة التى تلت ذلك، تم اخطار اللجنة التنفيذية بأن البرلمان األلماني وافق على مساھماته كجزء من  .20

التخطيط المالي لمنتصف المدة وأن من الصعب تغيير جدول الصرف وأن ھناك حاجة إلى مناقشات غير رسمية لفھم 

  في ھذا الصدد. أفضل للعمليات التى تضطلع بھا ألمانيا

، تم حث جميع األطراف السابقةمقررات الفي وكذلك  ،64/1إلى أنه بموجب المقرر  وأشار أحد األعضاء .21

على تسديد مساھمتھا في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أكثر وقت مبكر ممكن، بينما بموجب المقررين 

قط أن تفعل ذلك. وتساءل عن سبب حدوث ھذا التغير ، تم حث األطراف التى لديھا تعھدات معلقة ف66/1و 65/1

  واقترح أن الصيغة السابقة ھى المفضلة. ووافق أمين الخزانة على العودة إلى الشكل السابق لتلك التوصية.

  وتم أخطار االجتماع أيضا بأن حكومة فرنسا قد اعتمدت آلية سعر الصرف الثابت. .22

اللجنة  قررتت غير الرسمية بشأن أذونات الصرف األلمانية، وبعد االستماع إلى التقرير بشأن المناقشا .23

 :التنفيذية

 أن تحيط علًما بما يلي: )أ (

تقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات عن أذونات  )1(

 ؛الحالي بالتقرير األولالصرف، كما وردت في المرفق 
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ارت استخدام آلية سعر الصرف الثابت أنه ينبغي اضافة فرنسا إلى قائمة األطراف التى اخت )2(

كما ورد في المرفق  2014-2012في سداد مساھماتھا في الصندوق خالل فترة التجديد 

 ؛الحالي بالتقريراألول 

التغذية المرتدة الواردة من حكومة ألمانيا حول الجدول الزمني المقترح للصرف المعجل  )3(

ل فترة التجديد الحالية وأن الحصول ألنه لن يكون من الممكن تعجيل صرف األذونات خال

  على موافقة البرلمان يكون ضروريًا بالنسبة لفترة الصرف التالية؛

 2014-2012أن جدول صرف أذونات الصرف األلمانية بالنسبة لفترة الثالث سنوات  )4(

يذھب إلى ما بعد فترة التجديد ھذه وأن بعض األذونات تستحق الصرف خالل الفترة بين 

  ؛2017و   2015

أن تطلب إلى حكومة ألمانيا المتابعة مع السلطات ذات الصلة فيما يتعلق بمسألة صرف أذونات  )ب (

، وإبالغ اللجنة التنفيذية وفقًا لذلك في أول اجتماع في القادمة الصرف األلمانية خالل فترة التجديد

  ؛ 2014

كاملة وفي أسرع وقت  أن تحّث كل األطراف على تسديد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف،  )ج (

  ممكن.

 )67/2(المقرر 

  من جدول االعمال:   حالة الموارد والمصروفات   5البند 

  تقرير عن االرصدة وتوافر الموارد ) أ(

إلى أن مجموع الموارد المتاحة  وأشار UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .24

مليون  91.6للتمويل، بما في ذلك قطاع اإلنتاج، في االجتماع ھو مليون دوالر ومجموع المبلغ المطلوب  44.85يبلغ 

دوالر أمريكي، ويكون مجموع الموارد المتاحة غير كاف لتغطية الموافقات على المشروعات والتكاليف األخرى 

، مباشرة حّولأمين الخزانة أن حكومة جاميكا ستوقالت أيضا إن حكومة كندا أبلغت االجتماع.  التى ينظر فيھا في ھذا

دوالر أمريكي من المشروع الثنائي للمساعدة التقنية إلزالة استخدام  733إلى الصندوق، المبلغ غير المنفق البالغ 

) وأن أمين الخزانة قد تسلم ھذا المبلغ، كما ينعكس في (JAM/FUM/47/TAS/22بروميد الميثيل في جاميكا 

  .دوالر أمريكي لنفس المشروع 2,000 ه، بينما أعادت كندا مبلغا وقدررصيد الصندوق

 :التنفيذيةاللجنة  قررتو .25

 أن تحيط علًما بما يلي: )أ (
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التقرير بشأن األرصدة وتوافر الموارد كما ورد في الوثيقة  )1(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/4؛ 

الثنائي للمساعدة كندا دوالر أمريكي من مشروع  733البالغ إعادة المبلغ غير المنصرف  )2(

 ؛)(JAM/FUM/47/TAS/22دام بروميد الميثيل في جاميكا التقنية إلزالة استخ

أن المستوى الصافي لألموال المعادة من الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السابع والستين ھو  )3(

دوالر  1,190,304دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، تضمنت إعادة مبلغ  1,958,285

 295 883من اليونيب ومبلغ  دوالرا أمريكيا 296 503أمريكي من اليونديبي ومبلغ 

  دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 175 595دوالرا أمريكيا من اليونيدو ومبلغ 

أن المستوى الصافي لتكاليف الدعم المعادة من الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السابع  )4(

  72 986دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، تضمنت إعادة مبلغ  139 727والستين ھو 

 22 274دوالرا أمريكيا من اليونيب ومبلغ  25 094را أمريكيا من اليونديبي ومبلغ دوال

 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 19 373دوالرا أمريكيـا من اليونيـدو ومبلـغ 

دوالرا أمريكيا، باستثناء  1 073 513أن الوكاالت المنفذة لديھا أرصدة مجموعھا  )5(

النتھاء منھا منذ أكثر من سنتين، التى تشمل مبلغ تكاليف الدعم، من مشروعات تم ا

دوالرا أمريكيا من اليونيب  199 653دوالرا أمريكيا من اليونديبي ومبلغ  282 707

 دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ 591 153ومبلغ 

وردت تغذية مرتدة من اليونديبي واليونيب واليونيدو بشأن مشروعات ذات أرصدة ملتزم  )6(

 ؛2007و 2006و 2005ھت في أعوام بھا معلقة انت

دوالرا أمريكيا،  78 440أن حكومة فرنسا مازال لديھا أرصدة غير ملتزم بھا مجموعھا  )7(

 باستثناء تكاليف الدعم، تعود إلى مشروع انتھى أكثر منذ أكثر من سنتين؛

 مبلغ وقدرهإعادتھا نقدا إلى الصندوق لحكومة السويد  تطلب إلى أمين الخزانة أن يتابع معأن   (ب)

  ؛دوالرا أمريكيا 114,046

إعادة  2007و 2006و 2005أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة ذات مشروعات منتھية في أعوام   (ج)

 األرصدة في أسرع وقت ممكن.

  )673/(المقرر 
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  والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية 2014-2012خطط أعمال   ) (ب

. وأشار إلى أن الموافقات 1واإلضافة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5عرض ممثل األمانة الوثيقتين .26

مليون  14.6بما بمجموعه  2014-2012فترة الفي االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية قد تجاوزت مخصصات 

ن . وقال إن التقديمات إلى االجتماع السابع والستيخطط األعمالدوالر أمريكي من المبلغ المتاح لألنشطة الجديدة في 

تجاوزت أيضا مخصصاتھا في خطط األعمال، ويرجع ذلك بسبب أساسي إلى طلبات التمويل المقدمة لقطاع إنتاج 

التفاقات متعددة  18الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين. وأضاف أنه تم تقديم سبعة من ھذه الشرائح البالغ عددھا 

وذكر أن بعض األعضاء اقترحوا بأن توصي األمانة بأن  السنوات الواجبة النظر فيھا في االجتماع السابع والستين.

 يتم إعادة صياغة مخصصات تقديم المشاريع وخطة العمل.

 :التنفيذيةاللجنة  وقررت .27

  مالحظة:  (أ)

والتأخيرات في تقديم الشرائح على  2014-2012التقرير عن حالة خطط األعمال للفترة   )1(

  ؛1واإلضافة UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5 النحو الوارد في الوثيقتين 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار االتفاقات المتعددة السنوات المقدمة   )2(

إلى األمانة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

)، وألمانيا على النحو الوارد (اليونيب)، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5في الوثيقة 

شريحة لالتفاقات المتعددة السنوات الواجبة للتقديم قد  18أن سبعة شرائح من مجموع   )3(

  قدمت في الوقت المناسب إلى االجتماع السابع والستين؛

ھي في حدود  2014-2012لثالث أن القيمة اإلجمالية لخطة أعمال ألمانيا لفترة السنوات ا  )4(

  مخصصات ألمانيا لألنشطة الثنائية؛

تمكين التمويل لجميع البلدان المؤھلة المتبقية التي لم لتقديم الطلبات  علىتشجيع الوكاالت المنفذة   (ب)

تتلق تمويل خالل فترة السنوات الثالث الحالية، للمرحلة األولى من أنشطة إدارة إزالة 

  وكربون، وأن تأخذ في الحسبان مخصصات خطط األعمال؛ والھيدروكلوروفلور

مطالبة األمانة بإرسل خطاب إلى الحكومات في البرازيل، وشيلي، وجمھورية إيران اإلسالمية،   (ج)

ھا إلدارة إزالة المواد طوالمكسيك وسانت لوسيا لحثھا على تقديم الشريحة الثانية من خط

  اع الثامن والستين.الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتم
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  )67/4(المقرر 

 لقائمة واالمتثالتقارير عن األوضاع ا  (ج)

ال إن االستعراض الذي أجري في ق. وUNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6عرض ممثل األمانة الوثيقة   .28

إلى ، يشير 2012يونيو/حزيران  12وبيانات البرنامج القطري التي قدمتھا البلدان حتى  7لبيانات المادة  2011عام 

شريحة من تقارير خطة التنفيذ  96أن جميع ھذه البلدان كانت في حالة امتثال. وذكر أنه منذ إصدار الوثيقة، تم حذف 

بلدا. وأبلغ أيضا عن  69بلدا بدال من  62 تغطي 109لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بدال من 

كعامل  1234ze-الھيدروفلوروأوفيرتبسيط التقارير المرحلية، وتقييم  بشأن 66/16التقدم المحرز في تنفيذ المقرر 

نفخ في تصنيع ألواح رغاوي البوليسترين الجاسئة؛ والتقارير األولية المقدمة من اليوئنديبي واليونيدو عن تعبئة 

  الموارد للمنافع المشتركة للمناخ.

امج العمل ينبغي معالجتھا تحت البند الحالي من وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الطلبات لتغييرات على بر .29

، فإن التغييرات على 66/16المشروعات االستثمارية، أكد أنه بناء على المقرر بشأن جدول األعمال أو تحت البند 

يتم برامج العمل التي ال يكون لھا آثار بالنسبة للتمويل سيتم معالجتھا تحت البند الحالي بشأن تقارير الحالة، بينما س

المشروعات االستثمارية. وباإلضافة إلى  بشأنآثار بالنسبة للتمويل تحت البند النظر في التغييرات التي يكون لھا 

ذلك، ينبغي أن يتم معالجة التغييرات التقنية على المواصفات المتفق عليھا في خطط إدارة إزالة المواد 

  المشروعات االستثمارية. جدول األعمال بشأنالھيدروكلوروفلوروكربونية تحت بند 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .30

 أن تحاط علما: )أ (

مع التقدير بتقارير الحالة، والتقارير عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ  )1(

المقدمة لألمانة من الوكاالت المنفذة وحكومات فرنسا واليابان وإسبانيا التي تمت معالجتھا 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6في الوثيقة 

قد قدمت من خالل النظام المعتمد  2011تقريرا عن تنفيذ البرامج القطرية لعام  47بأن  )2(

 ؛2007أبريل/ نيسان  25على الويب، الذي كان قد بدأ في 

بأن األمانة والوكاالت المنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي أجرتھا  )3(

) وأن تبلغ وتخطر الثاني بالتقرير الحاليحو الوارد بالمرفق األمانة (بعض التقدم على الن

 المنفذة حسب المطلوب؛الثنائية والحكومات والوكاالت 

 مما أدى إلىاالنخفاض الشديد في عمليات اإلبالغ الناشئة عن مقرر التبسيط حتى اآلن،  )4(

ن مسائل اتفاقا متعدد السنوات بشأ 81تقريرا عن خطط تنفيذ الشرائح بشأن  81إلغاء 
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تقريرا عن خطط تنفيذ الشرائح بشأن  96أخرى غير الھيدروكلوروفلوروكربون، وإلغاء 

، وذلك في االجتماع السابع بلدا 62خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون في 

 والستين، مع بعض منھا ينطوي على وكاالت متعددة؛

ت البند بعنوان "المشروعات االستثمارية" من جدول معالجة الطلبات المقدمة لتغييرات تقنية تح  (ب)

 األعمال؛

أن تفعل ذلك قبل  2011أن تحث البلدان التالية التي لم تقدم بعد بيانات البرنامج القطري لعام   (ج)

بيساو، والھند، ومدغشقر،  -االجتماع الثامن والستين: الصين، وجزر كوك، وإريتريا، وغينيا

 ؛ية، والجمھورية العربية السوريةلكة العربية السعودونيبال، ونيجيريا، والمم

 أن تطلب:  (د)

) في المستقبل كشرط 2(ب)(66/16ن تضمن الوكاالت المنفذة استيفاء متطلبات المقرر أ (1)

 تنفيذ إلى االجتماعات التي تعقد بعد االجتماع السابع والستين؛الخطط شرائح لتقديم 

المواد ب المتعلقالبرنامج القطري  أن تقدم حكومة جنوب أفريقيا بيانات )2(

عقب الموافقة على خطتھا إلدارة إزالة  يةالھيدروكلوروفلوروكربون

 ؛الھيدروكلوروفلوروكربون

بالتقرير  الرابعو الثالثأن تقدم تقارير حالة إضافية عن المشروعات الواردة في المرفقين  )3(

 الحالي؛

لتنفيذ لالجتماع الثامن والستين للجنة أن تقدم حكومة إسرائيل تقارير عن تأخيراتھا في ا )4(

 التنفيذية؛

أن تقدم لالجتماع التاسع والستين تقارير حالة نوعية إضافية عن المشروعات األربعة  )5(

 بالتقرير الحالي؛ الخامسوالثالثين المتبقية المذكورة في المرفق 

 فيما يتعلق بالمشروعات التديليلة للھيدروكلوروفلوروكربون:  (ھ)

باعتباره عامل نفخ  1234ze-مع التقدير التقرير المعنون "الھيدروفلوروأولفيرو أن تالحظ )1(

في تصنيع ألواح رغاوي البوليسترين الجاسئة: تقييم للتطبيق في مشروعات الصندوق 

 المتعدد األطراف" الذي قدمته اليوئنديبي؛

اليوئنديبي بشأن  أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقاسم تقرير التقييم المقدم من )2(

بجانب المعلومات عن البدائل األخرى، لدى مساعدة ، 1234ze-الھيدروفلوروأولفيرو
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ب 142-في إعداد مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون 5بلدان المادة 

 في تطبيقات رغاوي البوليسترين الجاسئة؛ 22-والھيدروكلوروفلوروكربون

قيق المنافع المشتركة المناخية، أن تالحظ التقرير األولي عن تعبئة فيما يتعلق بتعبئة الموارد لتح  (و)

الموارد لتحقيق المنافع المشتركة المناخية الذي قدمه اليوئنديبي واليونيدو، وأن تحثھما على تقديم 

 تقارير نھائية عن ھذه المشروعات بحلول االجتماع التاسع والستين؛

  )67/5(المقرر 

 )62/5(المقرر  2015-2013النموذجية المستمرة لثالث سنوات:  تحديث خطة اإلزالة  (د)

، التي تتضمن خطة اإلزالة النموذجية UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/7عرض ممثل األمانة الوثيقة   .31

، كانت األمانة قد قررت أن النموذج ينبغي أن 62/5. وبموجب المقرر 2015-2013المستمرة لفترة الثالث سنوات 

د إنشاء خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون بدال من إجراء ذلك بعد كل اجتماع من اجتماعات يتم تحديثه بمجر

اللجنة، وقامت األمانة بتحديث النموذج وفقا لذلك. وأشار إلى أن البيانات المستخدمة لتحديث النموذج كانت قد 

الحالة واالمتثال، من خالل وسائل  استخدمت بالفعل في إعداد وثائق أخرى نظرت فيھا اللجنة، بما في ذلك تقارير

مختلفة تم فيھا تحليل البيانات مما نتج عنه بعض اإلزدواجية وتعارضات محتملة. وعلى ھذا األساس، ينبغي أن يتم 

 وذلك في الوثيقة بشأن تقارير الحالة واالمتثال. 5تقييم شروط االمتثال للھيدروكلوروفلوروكربون لبلدان المادة 

الة المستقبلية لنموذج خطة اإلزالة النموذجية لثالث سنوات، وعالقتھا بعملية التخطيط وبعد توضيح الح .32

اللجنة  قررتبالنسبة للصندوق المتعدد األطراف وبالنسبة للوثائق األخرى، بما في ذلك تقارير الحالة واالمتثال، 

  التنفيذية:

الواردة في الوثيقة  2015-2013أن تالحظ خطة اإلزالة النموذجية المستمرة لثالث سنوات  )أ (

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/7؛ 

التي ليس لديھا بعد خطط إدارة  5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع بلدان المادة  )ب (

إزالة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا، وذلك الستكمال إعداد خططھا الخاصة 

 وروكربونية وتقديمھا لنظر اللجنة التنفيذية؛بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل

في  5أن تطلب من األمانة تقييم شروط االمتثال للھيدروكلوروفلوروكربون بالنسبة لبلدان المادة  )ج (

إطار الوثيقة المتعلقة بتقارير الحالة واالمتثال التي ستستخدم كدليل إلعداد خطة أعمال الصندوق 

 المتعدد األطراف.

  )676/(المقرر 
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  من جدول االعمال:  تنفيذ البرامج   6بند ال

  الرصد والتقييم: ) أ(

  )66/12 المرحلة الثانية) (المقرراختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات ( )1(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8الوثيقة  عرضت كبير موظفي الرصد والتقييم  .33

مالحظة أن عددا من التعليقات المقدمة في  وشكر األعضاء كبير موظفي الرصد والتقييم على عملھا، مع .34

لتقييم مشروعات االتفاقات المتعددة اجتماع سابق قد تم تناولھا. ومع ذلك، أشاروا إلى أن نطاق االختصاصات 

كان واسعا جدا وشددوا على أن الغرض األولي للتقييم ھو تقييم المدى الذي تمول به األنشطة التى تلبي السنوات 

وا أن تكون االختصاصات أقل من ناحية التركيز وتتضمن الدروس المستفادة التى يمكن أن تستخدم األھداف. وطلب

لمشروعات االتفاقات متعدد السنوات في المستقبل ومع بعض الشرح للتوقيت. وتم االتفاق على إنشاء فريق اتصال 

 لالنتھاء من االختصاصات.

لرصد والتقييم األعضاء بأن االضافة إلى الوثيقة  وعقب اجتماع فريق االتصال، أخطرت كبير موظفي ا .35

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8 .قد تم إصدارھا، مع األخذ في االعتبار التعليقات المقدمة 

ً باختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات (المرحلة  التنفيذيةاللجنة  وقررت .36 أن تحيط علما

 .Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8 تينالثانية) الواردة في الوثيق

  )67/7(المقرر 

  دراسة نظرية عن مشروعات أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات  )2(

وقدمت توضيحا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/9عرضت كبير موظفي الرصد والتقييم الوثيقة   .37

حليل. وشرحت أنه بسبب أن اللجنة اضافيا بشأن مسألتين. تتعلق األولي باستخدام المبادئ التوجيھية كأساس للت

التنفيذية قد الحظت وليس وافقت على مشروعات المبادئ التوجيھية التى تمت الموافقة عليھا على أساس كل حالة 

على حدة. ومع ذلك، فقد تم اتباع المبادئ التوجيھية عن كثب عند إعداد مقترحات بحيث تحتوي على عناصر مشتركة 

الكلوروفلوروكربون المرتبطة بمشروعات أجھزة االستنشاق المزودة  عدد أطنانة تتعلق بكثيرة. والمسألة الثاني

لألرجنتين والصين ومصر وجمھورية إيران اإلسالمية. وبالنسبة لبلدان فقط ، التى تم تحديدھا بمقياس للجرعات

ي الرصد والتقييم عددا من ھا الوطنية لإلزالة. وأخيرا، أوردت كبير موظفخططمن  عدد األطنانأخرى، يتعين خصم 

  العناصر االضافية لكي تقيم في المرحلة الثانية من التقييم ولكنھا لم تذكر في الوثيقة.

وشكر األعضاء كبير موظفي الرصد والتقييم على الدراسة المفيدة والعميقة وأشاروا إلى استخدام النيتروجين  .38

أ كدرس مستفاد عملي ومفيد. وكانت ھناك بعض 134-الستبدال الھيدروفلوروكربونتطھير واألرجون كغازات 
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األسئلة عما إذا كانت المعلومات في الدراسة في مقرر اللجنة التنفيذية ستبدأ في مواصلة المرحلة الثانية من التقييم. 

قرير وتم اقتراح أن المعلومات االضافية التى قدمتھا كبير موظفي الرصد والتقييم شفھيا ينبغي إدراجھا رسميا في ت

الدراسة النظرية قبل البدء في المرحلة الثانية من التقييم نظرا ألن التقرير سيكون وثيقة مرجعية مفيدة. وقررت اللجنة 

  ) من جدول األعمال.1(أ)( 6التنفيذية إحالة المسألة إلى فريق االتصال الذي أنشأ للنظر في البند 

د والتقييم األعضاء بأن االضافة إلى الوثيقة  وعقب اجتماع فريق االتصال، أخطرت كبير موظفي الرص .39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/9 مع أخذ التعليقات المدلى بھا في الحسبانقد صدرت ،.  

بالمعلومات الواردة في الدراسة النظرية لتقييم مشروعات  أجھزة االستنشاق  علمااللجنة التنفيذية  وتحاط .40

، بما في ذلك مسائل UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/9 and Add.1بالجرعات المقننة كما وردت في الوثيقة  

  التقييم المقترحة للمرحلة الثانية من التقييم. 

  2011ديسمبر/كانون األول  31التقارير المرحلية حتى     (ب)

  التقرير المرحلي المجمع  )1(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10عرض ممثل األمانة الوثيقة  .41

ددة لتقديم تقارير إنجاز المشروعات للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة وعقب مناقشة بشأن المھلة المح .42

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والعبء المقترن بھا الواقع على الوكاالت المنفذة، واآلثار التي تنطوي عليھا 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتبالنسبة لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطط، 

 علما: أن تحيط  (أ)

بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف الوارد في الوثيقة  )1(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/10؛ 

ل الوقت (د) خال66/16مع التقدير بالجھود التي بذلتھا الوكاالت المنفذة لمعالجة المقرر  )2(

 ؛المحدود الذي أتيح لھا

أن تنفذ بالكامل جميع العناصر المطلوبة لعمود المنفذة على الثنائية وأن تشجع الوكاالت   (ب)

  لإلبالغ المرحلي؛المالحظات، على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيھية التشغيلية 

أن توصي البلدان باإلسراع في استكمال المشروعات الفردية التالية إلزالة المواد   (ج)

: مشروعات أجھزة 2012بعد عام الكلوروفلوروكربونية التي تحددت لھا مواعيد لإلنجاز 

االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في األرجنتين والصين والھند وباكستان، ومشروع واحد 
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لتبريد المباني في كوت ديفوار، ومشروع واحد للمذيبات في األرجنتين، ومشروع لقطاع 

 االيروسول الصيدالني في الصين؛

نفذة أن تقدم في أسرع وقت ممكن تقارير إكمال المشروعات المالثنائية وتطلب إلى الوكاالت أن   (د)

بالنسبة لالتفاقات المتعددة السنوات المتأخرة والمستكملة منذ أكثر من ستة أشھر سابقة، وأن تشجع 

الوكاالت المنفذة على تقديم تقارير إكمال المشروعات للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 

 ونية قبل تقديم الشريحة الثانية للمرحلة الثانية من ھذه الخطط؛الھيدروكلوروفلوروكرب

المنفذة أن تحدد في تقارير إكمال المشروعات مقدار األموال من الثنائية وأن تطلب إلى الوكاالت   (ھ)

أرصدة األنشطة المتعلقة بالكلوروفلوروكربون المستخدمة في األنشطة المتعلقة بالمواد 

  نية.الھيدروكلوروفلوروكربو

  )67/8(المقرر 

  الوكاالت الثنائية  )2(

تقارير حالة وأوضح الحاجة إلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11 عرض ممثل األمانة الوثيقة .43

صرف األموال، والتقدم المحرز في شبكات اإلنفاذ الجمركي في أفريقيا، وإنشاء نظام لمنح إضافية لرصد كل من: 

مشروع تدليلي بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون، وإكمال مشروع التراخيص في أحد البلدان، والتحضير ل

والمدير العام للوكالة تدليلي بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار البعض إلى أنه سبق للمدير العام لليونيدو 

المواد المستنفدة لألوزون في لتخلص من لالتوقيع على اتفاق التمويل للمشروع التدليلي  (AFD)الفرنسية للتنمية 

 ةلتنميلمؤتمر األمم المتحدة خالل  2012/حزيران ويوني 18) في MEX/DES/63/DEM/155المكسيك (

  فكفل بذلك توجيه االھتمام الرفيع المستوى ألنشطة حماية طبقة األوزون. )،20المستدامة (ريو+

 :التنفيذية ما يلياللجنة  وقررت .44

دير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات إسبانيا واستراليا وألمانيا وإيطاليا أن تحيط علما مع التق  (أ)

والبرتغال والسويد وفرنسا وكندا واليابان على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11؛ 

 أن تطلب:  (ب)

 ؛إلى حكومات إسرائيل والجمھورية التشيكية وسويسرا أن تقدم تقاريرھا المرحلية ) أ(



UNEP/OzL/ExCom/67/39 
 
 

16 

إلى حكومات إسبانيا وإسرائيل وإيطاليا والجمھورية التشيكية وفرنسا واليابان أن تقدم  )2(

عن المشاريع التي تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ إلى االجتماع الثامن والستين تقارير 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/11من الوثيقة  2المذكورة في الجدول 

 ة إلى االجتماع الثامن والستين لرصد ما يلي:تقديم تقارير حالة إضافي )3(

إيجاد حل لقضايا اآللية المالية والتمويل المشترك بالنسبة للسنغال والسودان  - أ

ونيجيريا بحلول االجتماع الثامن والستين بوصف ذلك خطوة إنجاز ھامة تجنبا 

دات للنظر في احتمال إلغاء "المشروع التدليلي االستراتيجي لإلسراع بتحويل مبر

المباني القائمة على المواد الكلوروفلوروكربونية في البلدان األفريقية"، 

)AFR/REF/48/DEM/35،  الذي تنفذه اليابان، و

AFR/REF/48/DEM/36الذي تنفذه فرنسا) في ھذه البلدان؛ ، 

لنظر في احتمال إلغاء مشروع "شبكات اإلنفاذ لتجنب ا بدأت خطة العمل -  ب

االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون في الجمركي األفريقية لمنع 

)، الذي AFR/SEV/53/TAS/39منظمات التجارة دون اإلقليمية األفريقية" (

 تنفذه فرنسا؛

التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع لخطط إدارة إزالة المواد  - ج

الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تعاني من انخفاض معدالت المبالغ المنصرفة 

إيران اإلسالمية جمھورية )، وAFG/PHA/63/INV/13في أفغانستان (

)IRA/PHA/63/INV/201 وبابوا غينيا الجديدة ،(

)PNG/PHA/63/INV/11وتقوم ألمانيا بتنفيذھا؛ ،( 

اإلجراءات التي اتخذتھا بوتسوانا إلنشاء نظام لمنح التراخيص الستيراد وتصدير  - د

شروع إعداد خطة إدارة إزالة المواد كجزء من مالمواد المستنفدة لألوزون، 

 تنفذه ألمانيا؛، الذي (BOT/PHA/60/PRP/14)الھيدروكلويوفلوروكربونية 

التقدم المحرز في تنفيذ مشروع إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية الذي يعاني من   - ھ

)، وتنفذه SEN/PHA/57/INV/28انخفاض المبالغ المنصرفة في السنغال (

  إيطاليا؛ 
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كمال المشروع التدليلي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كولومبيا إ  -و

)COL/FOA/60/DEM/75 الذي تنفذه اليابان، في حال عدم اكتماله بحلول (

  االجتماع الثامن والستين؛

إعداد مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في منطقة آسيا   -ز

)، الذي تنفذه اليابان، في حال عدم ASP/DES/54/PRP/53والمحيط الھادئ (

 تقديم طلب التمويل إلى االجتماع الثامن والستين.

  )67/9(المقرر 

 )اليوئنديبيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (  )3(

صف التحسن الذي طرأ على وو، UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/12عرض ممثل اليوئنديبي الوثيقة   .45

في المائة، مقارنة  89، الذي بلغت نسبة تحقيق األھداف فيه 2011لألداء في عام  تحقيق أھداف اليوئنديبي بالنسبة

في المائة في العام األسبق. وأضاف أنه منذ إصدار التقرير، تم التوفيع على وثائق المشاريع لثالثة  75بنسبة 

خاصة بانخفاض مشروعات إضافية وأنه يجري التوقيع على وثائق مشروعين آخرين. وقال إنه صودفت مشاكل 

معدل الصرف أو انعدامه بالنسبة لعشرة من المشاريع التي أشارت إليھا األمانة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/12 .التقارير المرحلية التي قدمت بالفعل، سيجري تقديم تقرير نھائي إلى  وبعد

ادة المنافع المشتركة التي تعود على المناخ من االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية عن حشد الموارد من أجل زي

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وردا على طلبات استيضاح بشأن مشروع تحويل أجھزة االستنشاق المزودة 

أن االتفاق مع اليوئنديبي آخر عن ممثل )، أضاف PAK/ARS/56/INV/71بمقياس للجرعات في باكستان (

التكنولوجيا  أن تحصل على"زافا"  كان علىالتقدم،  بعضوقيع عليه. وبالرغم من إحراز مؤسسة "زافا" تم الت

التي ال تحتوي على مواد كلوروفلوروكربونية وكانت  المزودة بمقياس للجرعاتلتشكيالت ألجھزة االستنشاق 

  .اليوئنديبي تساعد الشركة في ھذا المجال

 :التنفيذية ما يلياللجنة  وقررت .46

  علما بما يلي: أن تحيط  (أ)

التقرير المرحلي المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة  )1(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/12؛ 

وجود أرصدة كبيرة متبقية للعديد من المشروعات ألنشطة المواد الكلوروفلوروكربونية  )2(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/12من الوثيقة  1على النحو المبين في الجدول 
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دوالرا أمريكيا  577 931يقدر بمبلغ  2011حتى نھاية عام ل التجميعي أن رصيد األموا )3(

) BAR/REF/43/TAS/12ألنشطة الخطط األربع إلدارة غازات التبريد في بربادوس (

) وملديف BRU/REF/44/TAS/10وبروني دار السالم (

)MDV/REF/38/TAS/05) وسرى النكا ،(SRL/REF/32/TAS/15؛ 

إلى االجتماع الثامن والستين تقريرا عن أربعة مشروعات تعاني أن اليوئنديبي سوف يقدم  )4(

من حاالت تأخير في التنفيذ، ومنھا ثالثة مشروعات قد أطلِق عليھا ھذا الوصف في 

 ؛2010

 أن تطلب:  (ب)

 تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثامن والستين لرصد ما يلي: )1(

ج التوعية والحوافز" في ملديف االنتھاء من وضع خطة التنفيذ "لبرنام  أ.

)MDV/REF/38/TAS/05؛( 

 :يلي المشروعات التي تعاني من مشاكل تتعلق بما  ب.

عملية شراء المعدات أو تسليمھا بالنسبة لكل من: خطة إدارة اإلزالة  .1

النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية في دومينيكا 

)DMI/PHA/61/INV/17ية للمواد )، وخطة إدارة اإلزالة النھائ

ألف في غواتيماال الملحق المجموعة األولى من الواردة في 

)GUA/PHA/56/INV/35( وخطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد ،

الواردة في المجموعة األولى من الملحق ألف في باراغوي 

)PAR/PHA/60/INV/26 خطة إدارة اإلزالة النھائية في سانت ،(

)، وخطة إدارة اإلزالة STK/PHA/56/INV/13كيتس ونيفيس (

 )؛URT/PHA/58/INV/28النھائية في جمھورية تنزانيا المتحدة (

خطة إدارة اإلزالة النھائية في البحرين  تأخيرات في تنفيذ .2

)BAH/PHA/59/INV/22( ؛بسبب الوضع السياسي في البلد 

إدارة إزالة المواد  ةخط 11التقدم المحرز في تنفيذ  .3

ية الموافق عليھا منذ أكثر من عام والتي لم الھيدروكلوروفلوروكربون

تسجل بشأنھا أية عمليات صرف في البلدان التالية: بليز وبوتان 
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وكمبوديا وشيلي وجورجيا وغيانا وجمھورية إيران اإلسالمية وملديف 

 ليشتي؛ -وباراغواي وسرى النكا وتيمور

اق حاالت التأخير في التوقيع على وثائق المشروعات/خطابات االتف .4

بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوتان 

 ؛وشيلي وجورجيا وغيانا

 مشروعات تعزى إلى بطء تنفيذ األنشطة:  ج.

) GEO/SEV/63/INS/31مشروعات التعزيز المؤسسي في جورجيا ( .1

 )؛TRI/SEV/59/INS/24وترينيداد وتوباغو (

المستنفدة لألوزون في البرازيل أنشطة إعداد مشروعات التخلص من المواد  .2

)BRA/DES/57/PRP/288(؛ 

أنشطة إعداد مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في الھند  .3

)IND/DES/61/PRP/437 في حال عدم تقديمھا لالجتماع الثامن ،(

 والستين؛

مشروع إدارة مصارف المواد المستنفدة لألوزون وإعداد مشروع التدليل  .4

التوقيع  :)GEO/DES/64/PRP/32التدمير في جورجيا (على أنشطة 

االجتماع الثامن والستين باعتبار ذلك خطوة بارزة  قبلعلى وثيقة المشروع 

 على اإلنجاز لتجنب النظر في احتماالت اإللغاء؛

 مشروعات تعزى إلى انخفاض معدالت الصرف من المبالغ الموافق عليھا: . د

وس خطة إدارة غازات التبريد في برباد .1

)BAR/REF/43/TAS/12؛( 

عنصر خطة إدارة غازات التبريد من المساعدة التقنية لقطاعي خدمة  .2

التبريد وأجھزة تكييف الھواء المتنقلة في بروني دار السالم 

)BRU/REF/44/TAS/10؛( 

"تحديث خطة إدارة مصارف الھالونات الوطنية" في الجمھورية  .3

 )؛DOM/HAL/51/TAS/39الدومينيكية (
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"إزالة استھالك الھالونات: برنامج المساعدة التقنية ومعدات  مشروع .4

إعادة تدوير الھالونات واسترجاعھا" في شيلي 

)CHI/HAL/51/TAS/164(؛ 

"المشروع التدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لتبريد المباني  .5

بالطرد المركزي الذي يركز على تطبيق التكنولوجيات الخالية من 

روكربون والتي تتسم بالوفر في الطاقة لإلحالل مكان أجھزة الكلوروفلو

تبريد المباني المعتمدة على الكلوروفلوروكربون" في البرازيل 

)BRA/REF/47/DEM/275(؛ 

"المشروع التدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لتبريد المباني  .6

من بالطرد المركزي الذي يركز على تطبيق التكنولوجيات الخالية 

الكلوروفلوروكربون والتي تتسم بالوفر في الطاقة لإلحالل مكان أجھزة 

تبريد المباني المعتمدة على الكلوروفلوروكربون" في كولومبيا 

)COL/REF/47/DEM/65(؛ 

المشروع التدليلي الرائد بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون  .7

 ؛)CUB/DES/62/DEM/46والتخلص منھا في كوبا (

مشروع تحويل أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في باكستان  .8

)PAK/ARS/56/INV/71(. 

  )67/10(المقرر 

 )اليونيببرنامج األمم المتحدة للبيئة (  )4(

، أنه لم يُدَخر وسع في UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/13أكد ممثل اليونيب، في سياق عرضه الوثيقة   .47

بشأن تبسيط عملية تقديم التقارير المرحلية وجعل التقرير أداة أكثر فعالية  66/16تنفيذية سبيل االمتثال لمقرر اللجنة ال

لتوفير المعلومات عن التنفيذ، مع السعي في الوقت ذاته لضمان أال تعرقل عملية التجميع الثقيلة تقديم اليونيب 

التصديق على بروتوكول مونتريال  الخدمات للعمالء. وأضاف أنه قد قدمت المساعدات لجنوب السودان في عملية

ولعدة بلدان بشأن التصديق على مختلف التعديالت على البروتوكول. وقال إنه قد جرى حشد دعم إضافي من الوكالة 

السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، وذلك في برنامج مدته ثالث سنوات للحد من النقل غير المشروع للمواد الضارة 

 2011بلدا في آسيا ومنطقة المحيط الھادئ. وأوضح أن عام  25بر الحدود الوطنية بالتعاون مع والنفايات الخطرة ع

كان محفوفا بالتحديات لليونيب بالنظر إلى السياق االقتصادي العالمي والحالة السياسية في بعض المناطق. وأشار إلى 
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جمھورية تنزانيا المتحدة قد تم تقديمھما إلى أن خطتي إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلريتريا و

  االجتماع الحالي، ومن المتوقع أن تقدم بقية خطط إدارة اإلزالة لھذه المواد إلى االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية

 :التنفيذية ما يلياللجنة  وقررت .48

 أن تحيط علما بما يلي: )أ (

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/13ة التقرير المرحلي لليونيب الوارد في الوثيق )1(

لعدة مشاريع ألنشطة الكلوروفلوروكربون على النحو المبين ية تبقّ مأرصدة كبيرة  وجود )2(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/13من الوثيقة  1في الجدول 

وجود أربعة مشاريع مصنفة باعتبارھا تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ لدى اليونيب، بما  )3(

روع واحد كان مصنَّفا في ھذه الفئة في العام الماضي، ووجوب تقديم تقرير في ذلك مش

 عن ھذه المشاريع إلى االجتماع الثامن والستين؛

 2011التقرير المتعلق بالنفقات بالنسبة لميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  )4(

 (د)؛ 36/ 35وإعادة المبالغ عمال بالمقرر 

 أن تحث: )ب (

يب وحكومة موريتانيا على االنتھاء من الترتيبات لتمكين اإلفراج عن التمويل اليون )1(

  )؛MAU/SEV/57/INS/23لمشروع التعزيز المؤسسي (

حكومة المغرب على تقديم التقارير المرحلية وتقارير النفقات المطلوبة حتى يمكن اإلفراج  )2(

 )،MOR/SEV/59/INS/63عن المبالغ الخاصة بمشروع التعزيز المؤسسي (

اليونيب وحكومة موريتانيا حتى يمكن االنتھاء من إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد  )3(

 ) في ھذا البلد؛MAU/PHA/55/PRP/20الھيدروكلوروفلوروركربونية (

النامية"  البلدان في الھالونات لتخزين الُمصاحبة التحديات حول اليونيب على نشر "دراسة )4(

)GLO/HAL/52/TAS/281 قبل االجتماع الثامن والستين لتجنب النظر في احتمال (

 إعادة المبالغ الخاصة بالمشروع؛

اليونيب لتقديم تقارير التحقق المتأخرة الخاصة بخطة إدارة اإلزالة النھاية للكويت  )5(

)KUW/PHA/57/TAS/15) وزامبيا (ZAM/PHA/57/TAS/25 في أسرع وقت (

 ممكن،

 ر حالة إضافية إلى االجتماع الثامن والستين لرصد ما يلي:أن تطلب تقديم تقاري )ج (
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لمواد الكلوروفلوروكربونية في إكوادور لوطنية لزالة ااإلالتقدم المحرز في خطط  )1(

)ECU/PHA/61/TAS/48و ،ECU/PHA/61/TAS/50 ،

)، وخطة إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال ECU/PHA/61/TAS/52و

)GUA/FUM/59/TAS/39ضوء الموافقة عليھا قبل عام مضى وانخفاض  ) في

 في المائة؛ 10مستويات الصرف بھا دون 

) BEN/SEV/62/INS/24التوقيع على اتفاق لمشروعي التعزيز المؤسسي في بنن ( )2(

 )؛STP/SEV/63/INS/20وسان تومي وبرينسيبي (

 يرو؛إيداع صكوك التصديق على تعديل بيجين من حكومات إكوادور وھايتي وب )3(

تنفيذ الخطة المنقحة لألنشطة بالنسبة لمشروع التعزيز المؤسسي في ھايتي  )4(

)HAI/SEV/59/INS/16؛(  

) YEM/SEV/59/INS/34التقدم المحرز في مشروعي التعزيز المؤسسي في اليمن ( )5(

) لعدم ALG/SEV/57/INS/69في ضوء الوضع األمني في ھذا البلد، وفي الجزائر (

 ؛2011في عام صرف أي مبالغ 

 ؛YEM/REF/37/TAS/19)إنھاء خطة إدارة غازات التبريد في اليمن ( )6(

إعداد مشاريع خطط إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بربادوس  أنشطة )7(

)BAR/PHA/55/PRP/18) وإثيوبيا ،(ETH/PHA/56/PRP/19 وھايتي ،(

)HAI/PHA/57/PRP/13) وموريتانيا ،(MAU/PHA/55/PRP/20 والمملكة ،(

)، وأوغندا SAU/PHA/55/PRP/06العربية السعودية (

)UGA/PHA/56/PRP/14) واليمن ،(YEM/PHA/55/PRP/30 في حال عدم ،(

تقديم ھذه المشاريع إلى االجتماع الثامن والستين، والبحرين 

)BAH/PHA/55/PRP/19 في حال عدم إعادة تقديم المشروع إلى االجتماع الثامن ،(

 تين؛والس

  مشاكل فيما يتعلق بما يلي: الھيدروكلوروفلوروكربونية التي توجد بھاخطط إدارة إزالة المواد  )8(

 ،واليات ميكرونيزيا الموحدة، والتوقيع على االتفاق الخاص بساموا تأخيرات في  أ.

  ؛وجزر مارشال وباالو

 ؛شيلي ةمتطلبات الحكومة بالنسبة للصرف في حال  ب.
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أن مبالغ خطة من رغم بال ،لتوقيع على االتفاق الخاص بباراغوايا ات فيتأخير  ج.

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد أدرجت في البرنامج للفترة من 

 ؛2014إلى  2012

التوقيع على االتفاق والتغيير في تكوين فريق العمل في وحدة  ات فيتأخير  د.

 ؛ليشتي -األوزون الوطنية بالنسبة لحالة تيمور

 ؛ترشيد الموارد بالنسبة لدومينيكا وھندوراس  ھ.

التغييرات في الحكومة و/أو عدم وجود مسؤول وطني لألوزون لغابون وغيانا   و.

 وسان تومي وبرينسيبي، و

ليوئنديبي إلى وحدة األوزون لمحلي لمكتب االمن  موالدفع األ ات فيتأخير  .ز

وقت مبكر من اليونيب في حالة  الوطنية، على الرغم من إرسال التفويض في

   سوازيلند.

  )67/11(المقرر 

 حدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)منظمة األمم المت  )5(

، وقال إنه تم تخصيص وقت كبير UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/14عرض ممثل اليونيدو الوثيقة  .49

دة. وأضاف أنه من المتوقع الموافقة على لموظفين إضافيين لإلبالغ المرحلي من أجل االمتثال لمتطلبات اإلبالغ الجدي

أربعة خطط جديدة إضافية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الحالي وأنه من 

المخطط تقديم أو إعادة تقديم تسع خطط إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثامن والستين 

تنفيذية. وذكر أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في للجنة ال

، بينما يجري تقديم مقترحات المشروعات إلى االجتماع الحالي بالنسبة (MEX/DES/63/DEM/154)المكسيك 

نان، فضال عن أوروبا الشرقية وآسيا للصين ونيجيريا، ويجري التحضير لتقديم المقترحات بالنسبة للجزائر ولب

للجنة التنفيذية. واستجابة لطلب لتوضيح مشروع تحويل أجھزة  الثامن والستينالوسطى، وذلك إلى االجتماع 

، أشار إلى أن التحويل إلى المنتجات الجديدة قد (EGY/ARS/50/INV/92)االستنشاق المقننة الجرعات في مصر 

فيما يتعلق بمشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال، التي تم صرف في عام . و2012حدث في يونيو/حزيران 

في المائة فقط من األموال الموافق عليھا، قال إنه حدث تقدم كبير، وتمت الموافقة على خطة  13ما نسبته  2011

سيتم االلتزام بھا بنھاية  عمل، وإنتاج غازات تبخير بديلة، وإن غواتيماال في حالة امتثال. وأضاف أن جميع األموال

  العام وسيقدم طلب للشريحة الثانية من التمويل إلى االجتماع القادم للجنة التنفيذية.

  اللجنة التنفيذية:وقررت  .50
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  مالحظة:  (أ)

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/14التقرير المرحلي لليونيدو الوارد في الوثيقة   ) 1(

روعات لألنشطة الكلوروفلوروكربونية كما ھو أن ھناك أرصدة كبيرة متبقية لعدة مش  )2(

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/14من الوثيقة  1موضح في الجدول 

أن أرصدة المبالغ المتبقية من خطة إدارة اإلزالة النھائية في قطر   )3(

)QAT/PHA/53/INV/09  وQAT/PHA/59/INV/13(  وخطط اإلزالة الوطنية

لمملكة العربية السعودية وا (ALG/PHA/58/INV/71)في الجزائر 

)SAU/PHA/53/INV/03 وSAU/PHA/61/INV/10 ستستخدم ألنشطة إزالة (

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 10سيبلغ اليونيدو إلى االجتماع الثامن والستين عن عدد من المشروعات يصل إلى   )4(

بأنھا  2010ام مشروعات صنفت في ع 5مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ، تشمل 

  تعاني من تأخيرات في التنفيذ؛

  :تقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثامن والستين لرصد ما يلي أن تطلب  (ب)

حل لقضايا آلية التمويل والتمويل المشترك لنيجيريا، والسنغال والسودان بحلول االجتماع   )1(

النظر في اإللغاء المحتمل في ھذه  الثامن والستين كمرحلة رئيسية لإلنجاز من أجل تجنب

البلدان "للمشروعات التدليلية االستراتيجية" للتحول المعجل لمبردات المباني العاملة 

  ؛ (AFR/REF/48/DEM/37)بالكلوروفلوروكربون في البلدان األفريقية

  مشروعات ذات مشاكل تتعلق بما يلي:  )2(

ات لخطة اإلزالة الوطنية للمواد عملية شراء المعدات، أو تسليم وتوزيع المعد  .أ

 و  (ALB/PHA/58/INV/19)المستنفدة لألوزون في ألبانيا 

(ALB/PHA/58/INV/20) وخطة إزالة الكلوروفلوروكربون في قطاع ،

 و  CPR/REF/53/INV/453)خدمة التبريد في الصين 

CPR/REF/59/INV/490) وخطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد ،

 (ERI/PHA/54/INV/05) أريتريابونية في الكلوروفلوروكر

لقطاعي االستھالك رابع كلوريد الكربون ، وإزالة (ERI/PHA/63/INV/90)و

 و IND/PHA/45/INV/385) واإلنتاج في الھند 

(IND/PHA/49/INV/402) وخطة إدارة اإلزالة النھائية في الجبل االسود ،
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(MOG/PHA/58/INV/08)نفدة لألوزون في ، ومشروع إزالة المواد المست

، وخطة إدارة اإلزالة (NIR/SOL/52/INV/116)قطاع المذيبات في نيجيريا 

، وخطط اإلزالة الوطنية في (PRC/PHA/60/INV/21)النھائية في الكونغو 

 و (SAU/PHA/53/INV/03) المملكة العربية السعودية 

(SAU/PHA/61/INV/10) وجمھورية فنزويال البوليفارية ،

(VEN/PHA/57/INV/114)؛ 

خطة إدارة اإلزالة النھائية في غينيا  تأخيرات في تنفيذ ب.

(GUI/PHA/55/INV/20 and GUI/PHA/60/INV/24) وخطة اإلزالة ،

 IRQ/PHA/58/INV/09 and)الوطنية في العراق 

IRQ/PHA/63/INV/15)ت ديفوار طة إدارة اإلزالة النھائية في كو، وخ

(IVC/PHA/58/INV/34)الة الوطنية في ليبيا ، وخطة اإلز

(LIB/PHA/45/INV/25 and LIB/PHA/54/INV/28) وخطة إزالة ،

المواد الكلوروفلوروكربونية في الجمھورية العربية السورية 

(SYR/PHA/58/INV/99) وخطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون ،

 (YEM/PHA/55/INV/28 and YEM/PHA/60/INV/36)في اليمن 

 ؛في ھذه البلدانوضاع السياسية و/أو األمنية األبسبب 

التخليص الجمركي واإلعفاء الضريبي لخطة اإلزالة الوطنية للمواد  .ج

 ,ARG/PHA/47/INV/147)الكلوروفلوروكربونية في االرجنتين 

ARG/PHA/50/INV/150 and ARG/PHA/53/INV/152)؛ 

تفيدين من خطة إدارة مشكلة االتصاالت مع وحدة األوزون الوطنية أو المس .د

وخطة اإلزالة  (BDI/PHA/62/INV/27)اإلزالة النھائية في بوروندي 

 LIB/PHA/45/INV/25 and)الوطنية في ليبيا 

LIB/PHA/51/INV/28)؛ 

  ؛(QAT/SEV/59/INS/15)التقّدم الحاصل في مشروع التعزيز المؤسسي في قطر   )3(

التدليلية لبروميد الميثيل في الجزائر وتونس  إتمام اختيار الخبراء الوطنيين للمشروعات  )4(

(AFR/FUM/54/DEM/40) ؛  

أوروبا وآسيا الوسطى فيما يتعلق بإعادة تخصيص المبرد شرق مشاريع التبريد في منطقة   )5(

  ؛(EUR/REF/47/DEM/06)المزود في صربيا إلى مستفيد آخر 



UNEP/OzL/ExCom/67/39 
 
 

26 

  :ن والستينع الثامالمشاريع إلى االجتما تقديمإعداد المشروع في حال عدم   )6(

نشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في جمھورية بالنسبة أل  (أ)

، DRK/FOA/64/PRP/54الديمقراطية (الشعبية كوريا 

DRK/PHA/64/PRP/55 ،DRK/REF/64/PRP/53( وليبيا  

)LIB/FOA/63/PRP/33 ،LIB/PHA/55/PRP/29 ،

LIB/PHA/63/PRP/32( والمكسيك (MEX/MUS/58/PRP/146)  

 وتركيا ) TUN/PHA/55/PRP/48و  TUN/FOA/58/PRP/50( تونسو

)TUR/PHA/55/PRP/91  وTUR/REF/58/PRP/95( غواي ووأور

(URU/REF/60/PRP/55)  ) واليمنYEM/FOA/63/PRP/38  و

YEM/PHA/55/PRP/29(؛  

 (ETH/FUM/54/PRP/18)مشروع بروميد الميثيل في أثيوبيا بالنسبة ل  (ب)

  ؛عملية اختيار الخبير الوطنيالمتعلق ب

مشروعات تدليلية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في الجزائر بالنسبة ل  (ج)

(ALG/DES/59/PRP/74)،  أوروبا وآسيا الوسطى شرق وفي منطقة 

(EUR/DES/65/PRP/12)   ولبنان(LEB/DES/61/PRP/72) ؛  

 األرجنتين ف المنخفضة من المبالغ المقررة:المشروعات التالية بسبب معدالت الصر  )7(

)ARG/PHA/53/INV/152  وARG/REF/61/INV/164)والھرسك   ) والبوسنة

(BHE/PHA/52/INV/22) وبوركينا فاسو(BKF/PHA/62/INV/30)   والعراق

)IRQ/FOA/57/INV/06 IRQ/REF/57/INV/07) ( واألردن 

(JOR/REF/60/INV/86)  وباكستان PAK/FOA/60/INV/78) 

 (PER/PHA/55/INV/41) وبيرو )PAK/FOA/60/INV/77و

 ، (SUD/FOA/62/INV/28)والسودان  (PRC/PHA/60/INV/21)والكونغو

 YUG/PHA/62/INV/38, YUG/PHA/60/INV/36صربيا (و

YUG/PHA/47/INV/28) وYUG/PHA/51/INV/31( ،وتوغو 

(TOG/PHA/62/INV/22) وتركيا(TUR/FOA/62/INV/97)  تان وتركمانس

(TKM/PHA/62/INV/08)؛ 

ألنشطة: تشاد بطيئ لبمعدالت صرف منخفضة و/أو تنفيذ ية التالية الستثماراالمشروعات   )8(

(CHD/PHA/62/INV/22) وغابون ،(GAB/PHA/62/INV/27) والھند ،
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(IND/PHA/45/INV/385) وIND/PHA/49/INV/402(  والمملكة العربية

  )؛ SAU/FOA/62/INV/11و (SAU/FOA/62/INV/13السعودية 

 (KEN/SOL/57/TAS/47)نسبة الصرف لمشاريع المساعدة التقنية التالية: كينيا   )9(

  ؛ و (YUG/PHA/60/TAS/35)وصربيا  (MOZ/FUM/60/TAS/20)وموزامبيق 

 22- شراء المعدات لمشروع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  )10(

ل في سيليمكس في المكسيك ب في تصنيع االيروسو141-والھيدروكلوروفلوروكربون

(MEX/ARS/63/INV/156). 

  )12/67(المقرر 

  البنك الدولي  )6(

، إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/15ممثلة البنك الدولي، لدى عرضھا الوثيقة  االنتباه استرعت  .51

المرفق  التقدم المستمر المحقق في توجيه مساعدة الصندوق المتعدد األطراف إلى البلدان، وخصوصا إلزالة مواد

في المائة من مجموع استھالك األطنان من قدرات استنفاد  67ألف، بالنسبة للمشروعات في حافظته مما يسھم بنسبة 

األوزون واإلنتاج المزال بموجب الصندوق. وقالت إن مجاال واحدا ما زال يثير القلق وھو اتساق مقارنة البيانات بين 

 2011تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام  يه في وثيقةالوكاالت المنفذة، على النحو المشار إل

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/16) ،واستجابة لطلب للتوضيح، الحظت أنه بموجب اتفاق متبادل مع الحكومة .

عداد المشروعات المتعلقة بأنشطة استثمارية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع إللم يتم صرف أي تمويل 

إذ أن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي تشملھا  ،(PHI/REF/59/PRP/88)زلي في الفلبين تكييف الھواء المن

الخطة القطاعية للرغاوي ستكون كافية لتمكين البلد من الوفاء بأھداف التجميد والتخفيض بنسبة العشرة في المائة. 

  وبالتالي، يمكن أن تؤكد اللجنة التنفيذية إلغاء أنشطة إعداد المشروع.

وأشار ممثل األمانة، ردا على طلب للتوضيح بخصوص نھج جديد لتصنيف السجالت في قاعدة بيانات جرد  .52

المشروعات الموافق عليھا في األمانة، أشار إلى أن النھج لم يتغير. وذكر أن العملية بدأت منذ أن استلمت األمانة 

وع ذات الصلة في قاعدة البيانات. واستنادا إلى ھذه مقترحا لمشروع جديد لنظر اللجنة، عندما تم إدخال بيانات المشر

التقرير النھائي كمرفق بفي  بعد ذلك أضيفتالمعلومات، قدمت المشروعات إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليھا و

م إحالة الجتماع اللجنة التنفيذية. وبعد االجتماع، أضافت األمانة أي معلومات تكميلية إلى قاعدة البيانات. وبعد ذلك ت

قاعدة البيانات المحدثة إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة للحصول على تعليقاتھا ومالحظاتھا، وتم أخذھا في 

االعتبار. وفيما يتعلق بتطبيق بند المرونة المتأصل في المشروعات المتعددة السنوات، شرح أن أي تغييرات يجب أن 

لمقام األول. وأضاف أنه بمجرد اتخاذ اللجنة مقرر بشأن المسألة، سيتم تعديل قاعدة توافق عليھا اللجنة التنفيذية في ا

 البيانات بناء على ذلك.
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  اللجنة التنفيذية: وقررت .53

  اإلحاطة علما: )أ (

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/15الوثيقة  في الواردبالتقرير المرحلي للبنك الدولي   )1(

امن والستين عن مشروعين لديھما تأخيرات في التنفيذ، بأن البنك الدولي سيبلغ االجتماع الث  )2(

  ؛2010تم تصنيفھما على ھذا النحو في عام 

  المطالبة بتقديم تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثامن والستين عن ما يلي:  (ب)

رصد التقدم المحرز في التنفيذ وعدد موظفي وحدة األوزون الوطنية من أجل خطة اإلزالة   )1(

) 2012- 2010ية للھيدروكلوروفلوروكربون في تايلند (خطة التنفيذ السنوية للفترة الوطن

(THA/PHA/60/INV/154)؛  

رصد التوقيع على اتفاق لنشاطين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   )2(

تمت الموافقة VIE/PHA/63/TAS/58) و(VIE/PHA/63/INV/56 فييت نام 

  كثر من سنة سابقة؛عليھما منذ أ

في ضوء  (GLO/REF/47/DEM/268)المشروع التدليلي العالمي لمبردات المباني   )3(

  الصرف المتدني الذي تم اإلبالغ عنه حتى اليوم؛

األنشطة التحضيرية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في إندونيسيا   )4(

(IDS/DES/57/PRP/187)  والفلبين(PHI/DES/57/PRP/85)،  إذا لم يقدم ھذان

  المشروعان إلى االجتماع الثامن والستين؛ و

التأكيد على إلغاء أنشطة إعداد المشروع المتعلقة باألنشطة االستثمارية إلزالة   (ج)

الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تكييف الھواء المنزلي في الفلبين 

(PHI/REF/59/PRP/88) إلى الصندوق المتعدد موال األإعادة رصيد الدولي ب كمطالبة البنو

  األطراف أو إعادة توجيھه إلى أنشطة أخرى إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.

  )13/67(المقرر 

  2011تقييم تنفيذ خطط أعمال لعام   (ج)

، التي تضمنت تقييما لخطط أعمال UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/16الوثيقة عرض ممثل األمانة  .54

األوزون  ليوبعد إرسال الوثائق، أفادت ألمانية األمانة بأنھا تشاورت مع مسؤو .2011الوكاالت المنفذة للفترة 

في جمھورية إيران اإلسالمية وناميبيا عن التصنيفات "أقل من مرضية"، وأنھم أكدوا أن تقييماتھما كانت الوطنيين 
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حواراتھا مع خمس بلدان  مخطئة وأنھم راضين عن أداء الوكالة. وباإلضافة إلى ذلك، قدمت اليونيب معلومات عن

قد أشارت إلى أن التصنيف كان مخطئا.  ھاأربعة منأن التي تلقت تصنيفا "أقل من مرض"، و 7من بلدان المادة 

وأخيرا، أجرت اليونيب مناقشات مع وحدة األوزون الوطنية في توفالو واتفقا على خطة عمل لمعالجة المسائل التي 

 تمت إثارتھا.

  يذية:اللجنة التنف وقررت .55

 أن تالحظ:  (أ)

على النحو الوارد في الوثيقة  2011تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقارنة بخطط أعمالھا لعام  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/16 ؛االجتماع في، والتوضيحات المقدمة 

درجة على  100على أساس مقياس من  2011التقييم النوعي ألداء الوكاالت المنفذة لعام  (2)

 )؛66)، والبنك الدولي (89)، واليونيدو (71)، واليونيب (89التالي: اليوئنديبي ( النحو

 أن تطلب إلى:  (ب)

البنك الدولي أن يجري مناقشة صريحة وبنّاءة مع وحدة األوزون الوطنية في الھند بشأن  (1)

المجاالت التي رئي فيھا أن خدمات البنك كانت "أقل من مرضية" و"غير مرضية"، وأن 

دم إلى االجتماع الثامن والستين تقريرا عن نتائج مشاوراته مع البلد بشأن األمور المتعلقة يق

 بالتنفيذ المثارة في تقييمات األداء النوعي؛

اليونيب أن يجري مناقشة صريحة وبنّاءة مع وحدة األوزون الوطنية في أفغانستان بشأن  (2) 

ت "أقل من مرضية"، ومع وحدة األوزون المجاالت التي رئي فيھا أن خدمات اليونيب كان

الوطنية في ھايتي بشأن المجاالت التي رئي فيھا أن خدمات اليونيب كانت "أقل من 

رضية"، وأن يقدم إلى االجتماع الثامن والستين تقريرا عن نتائج مرضية"، و"غير م

  مشاوراته مع ھذين البلدين بشأن األمور المتعلقة بالتنفيذ المثارة في تقييمات األداء النوعي.

  )14/67(المقرر 

  )66/17و 65/18(المقرران  2014-2012خيارات لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات   - 7

التي تتضمن تحليل األمانة ومالحظاتھا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17مثل األمانة الوثيقة قدم م .56

التي قدمت لالجتماع السادس والستين للجنة  2014-2012على خيارات لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات 

  التنفيذية جنبا إلى جنب مع خيارات إضافية نوقشت في ذلك االجتماع.
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األعضاء، وھو يأخذ في االعتبار الھدف من تحقيق نظام للتكاليف اإلدارية يكون منصفا ومستداما،  وقال أحد .57

ً منھا لن يعود بالصندوق المتعدد األطراف  إن العديد من الخيارات المقدمة ينطوي على مزايا على الرغم من أن أيا

ي خيارات أخرى. واتفق العديد من األعضاء في المائة. ولذا يمكن النظر ف 11.24إلى متوسطه التاريخي البالغ 

 اآلخرين مع ھذا الرأي ووافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال لمواصلة مناقشة المسألة بمشاركة الوكاالت المنفذة.

وأشار البنك الدولي، مسجال، إلى أھمية التوصل إلى رسم لقطاع اإلنتاج باعتباره ھدفا مشتركا بصورة  .58

أن محركات التكاليف قد تكون واسعة النطاق والتقع كلھا تحت سيطرة الوكاالت، مدركا ضرورة متبادلة بالنظر إلى 

 بذل الجھود على جميع الجوانب لالتفاق على تكاليف متوائمة وطلب من اإلدارة تحقيق ذلك.

  اللجنة التنفيذية: قررتبعد تقرير فريق االتصال، و .59

لحالي على اليونيب والوكاالت الثنائية خالل فترة أن تستمر في تطبيق نظام التكاليف اإلدارية ا )أ (

 ؛2014-2012السنوات الثالث 

على اليوئنديبي  2014-2012أن تطبق نظاما جديدا للتكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث  )ب (

واليونيدو والبنك الدولي الذي يتألف من تمويل سنوي للوحدة األساسية يمكن النظر في زيادتھا 

ق رسوم الوكالة أن تطبو ،رھنا بإجراء استعراض سنوي في المائة 0.7تصل إلى سنويا بنسبة 

 التالية على أساس التمويل لكل وكالة:

 250,000في المائة للمشروعات التي تزيد تكاليف المشروع فيھا عن  7رسم وكالة بنسبة  )1(

 فضال عن مشروعات التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات؛ ،دوالر أمريكي

 250,000في المائة للمشروعات التي تبلغ فيھا تكاليف المشروع  9لة بنسبة رسم وكا )2(

 دوالر أمريكي أو أقل من ذلك؛

في المائة يحدد على أساس كل حالة على حدة للمشروعات في  6.5رسم وكالة اليزيد عن  )3(

 ؛قطاع اإلنتاج

االجتماع الرابع أن تستعرض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية خالل  )ج (

 .2014-2012جتماع األخير في فترة الثالث سنوات االأي  ،والسبعين للجنة التنفيذية

 )67/15(المقرر 

  مقترحات المشروعات  - 8البند 

 نظرة عاّمة على القضايا التي تّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات؛ ) أ(
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تضمنت تحليال لعدد من  ، التيUNEP/OzL.Pro/ExCom/67/18عرض ممثل األمانة الوثيقة  .60

المشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع الحالي؛ وقائمة بالمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا؛ 

  وقائمة بالمشروعات االستثمارية المقدمة للنظر فيھا على نحو انفرادي.

  دمة التبريدتعظيم منافع المناخ من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خ

 كانتتحديد أي مسائل سياساتية جديدة أثناء عملية استعراض المشروعات، عدم  بالرغم منقال الرئيس إنه  .61

اعھا السادس والستين أن تستمر في النظر، في االجتماع الحالي، في مسألة تعظيم المنافع ماللجنة قد قررت في اجت

ونية في قطاع خدمة المبردات. ووافقت اللجنة على إنشاء فريق المناخية من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب

  اتصال إلجراء مزيد من المناقشة حول ھذه المسألة.

إلى  ، وسيتم إحالتهوقال منسق فريق االتصال إن الفريق أعد تنقيحا لمشروع التوصية بشأن المسـألة .62

  االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية لمزيد من النظر فيھا.

  اللجنة التنفيذية: قررتوبعد تقرير منسق فريق االتصال،  .63

أن تحاط علما بالمقترح المنقح لمنسق فريق االتصال بشأن تعظيم منافع المناخ من إزالة المواد   (أ)

الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد، المضاف بوصفه المرفق السادس بالتقرير 

  الحالي؛

لجنة التنفيذية إلى تقديم تعليقات مكتوبة بشأن المقترح المنقح إلى األمانة في موعد أن تدعو أعضاء ال  (ب)

  ؛2012سبتمبر/أيلول  14أقصاه 

أن تطلب إلى األمانة أن تجمع التعليقات المستلمة من أعضاء اللجنة التنفيذية وتقدمھا، مع المقترح   (ج)

ة بموجب استعراض المشروع، وذلك وثيقة عن عرض عام للمسائل المحددالالمنقح للمنسق، في 

  لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والستين.

 )67/16(المقرر 

 التأييد من الحكومات

الحظ أحد األعضاء أن ھناك ممارسة من احدى الوكاالت المنفذة تقوم بموجبھا بتقديم معلومات إلى األمانة،  .64

يذية، دون التأكد أوال من الحكومة. وفي مناسبات عديدة تفاعلت الوكالة تم تدرج في الوثائق المقدمة إلى اللجنة التنف

المنفذة مباشرة مع األطراف الفاعلة دون إحاطة الحكومة علما. وسعي العضو إلى الحصول على توضيح يتعلق 

لمنفذة نيابة عن باإلجراءات المطبقة واقترح اعتماد مقرر لضمان أن التقديمات تقدم فقط من قبل الوكاالت الثنائية وا
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مع موافقة مكتوبة مسبقة من الحكومة المعنية، وأن الوكاالت لم تحصل على معلومات من المستفيدين  5بلدان المادة 

  من المشروع دون موافقة الحكومة المعنية.

وردا على ذلك، أشارت كبير موظفي الصندوق أن اإلجراء موجود منذ االجتماع الثالث للجنة التنفيذية،  .65

ال به يتعين أن يصاحب أي طلب لتمويل مشروع رسالة موافقة من الحكومة المعنية قبل أن تنظر فيه األمانة وعم

لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية. وتم اتباع اإلجراء في جميع الحاالت. واتخذت اللجنة التنفيذية أيضا مقررا في اجتماعھا 

ار الوحدات الوطنية لألوزون بغرض ونتيجة جميع البعثات التى الثالثين تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة إخط

يقوم بھا موظفوھا واالستشاريون إلى البلدان المعنية وتشرك دائما الوحدات الوطنية لألوزون في تحديد المشروعات 

  وإعدادھا.

طة على اتفق العديد من األعضاء أنه من المھم ضمان إخطار البلدان وأن يكون ھناك اتفاق على األنش .66

المستوى الوطني. ومع ذلك، توجد فعال اإلجراءات ذات العالقة. وأكدوا على الحاجة إلى االحتفاظ بالمرونة الكافية 

للعمل وتجنب التأخيرات. وأكد ممثلو الوكاالت المنفذة أن متطلب الموافقة الرسمية قد اتبع عند تقديم المشروعات 

  انت العمل من خالل الحكومات المعنية من أجل أعمال المشروعات.للموافقة وأن سياستھم ك 5لبلدان المادة 

اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية في  قررتوعلى ضوء المناقشة،  .67

نائية والمنفذة اجتماعھا الثامن والستين توجز اإلجراءات الحالية السارية لتقديم مقترحات مشروعات من الوكاالت الث

  نيابة عن الحكومات.

  )67/17(المقرر 

  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

وفيما يتعلق بقائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية، وافقت اللجنة على حذف خطة إدارة إزالة  .68

القائمة، وأن تقدمھا للنظر فيھا على أساس  الھيدروكلوروفلوروكربون لغانا، المرحلة األولى (الشريحة الثانية) من ھذه

 انفرادي.

  اللجنة التنفيذية: وقررت .69

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المبينة في   (أ)

بالتقرير الحالي، جنبا إلى جنب مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم  السابع المرفق

شروعات المقابلة والشروط التي أرفقتھا اللجنة التنفيذية بالمشروعات، مع مالحظة االتفاق الم

الثامن المحدث بين الجمھورية البوليفارية لفنزويال واللجنة التنفيذية، المضاف بوصفة المرفق 

 بالتقرير الحالي؛
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موافقة الشمولية الموافقة على أنه بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تتضمن ال  (ب)

 بالتقرير الحالي.التاسع المالحظات التي ستبلغ للحكومات المتلقية والواردة في المرفق 

  )67/18(المقرر 

  التعاون الثنائي (ب)

، وأكَّد على أن كل الطلبات الخاصة UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/19قدَّم ممثل األمانة الوثيقة  .70

في المائة كحد أقصى من المساھمات  20إلى االجتماع السابع والستين كانت في حدود  باألنشطة الثنائية المقدمة

 .2012المتعھد بھا عن طريق البلدان لعام 

اللجنة التنفيذية أن تطلب من أمين الخزانة موازنة تكاليف المشاريع الثنائية الموافق عليھا في  وقررت .71

  االجتماع السابع والستين على النحو التالي:

الوكالة) في مقابل الرصيد الخاص بالمساھمة الثنائية  رسومدوالر أمريكي (تشمل  67,800  )(أ

 ؛2012إليطاليا لعام 

الوكالة) في مقابل الرصيد الخاص بالمساھمة الثنائية  رسومدوالر أمريكي (تشمل  1,009,000  (ب)

 .2012لليابان لعام 

  )67/19(المقرر 

 2012م ديالت على برامج العمل لعاتع  (ج)

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) )1(

التي تتضمن ثالثة طلبات لتجديد التعزيز  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/20 عرض الرئيس الوثيقة .72

(أ) من جدول 8المؤسسي، قدمتھا اليوئنديبي، والتي كانت قد تمت معالجتھا كجزء من الموافقة الشمولية تحت البند 

 األعمال.

  امج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)برن  )2(

طلبا لتجديد التعزيز  18التي تضمنت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/21 عرض الرئيس الوثيقة .73

(أ) من جدول 8المؤسسي، قدمتھا اليونيب، والتي كانت قد تمت معالجتھا كجزء من الموافقة الشمولية تحت البند 

 األعمال.

  لصناعية (اليونيدو)منظمة األمم المتحدة للتنمية ا  )3(
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طلبا لتجديد التعزيز  18، التي تضمنت UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/22 عرض الرئيس الوثيقة .74

(أ) من جدول 8المؤسسي، قدمتھا اليونيدو، والتي كانت قد تمت معالجتھا كجزء من الموافقة الشمولية تحت البند 

  األعمال.

  المشروعات االستثمارية  (د)

 على التمويل تنقيحات بدون انعكاسات

 اليوئنديبي الصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/23قدم ممثل األمانة الوثيقة  .75

 اللجنة التنفيذية وقررت .76

لمواد بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لخفض استھالكھا من ا ثُمحدأن توافق على االتفاق ال  (أ)

 الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدم من اليوئنديبي، بالنيابة عن حكومة الصين؛

يم -6ألف و-2ألف و-1والتذييالت  9و 6و 1أن تحيط علما بأن أمانة الصندوق قد حدثت الفقرات   )ب( ج

ة ل ط-6و ة التنفيذي ة الصين واألمان ين حكوم ديثا تمن االتفاق ب ال المحدد ح عكس خط أساس االمتث

ة لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ل والتغير في مسؤولية الوكاالت المتعاونة، وتكاليف دعم الوكال

لبيان أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل  15وأضيفت فقرة جديدة المنشأة حديثا، 

ذييل إليه في االجتماع الخامس والستين  ه-5والت نقح في ه في  ألف الم اع السادس الموافق علي االجتم

 .بالتقرير الحالي العاشروالستين، على النحو الوارد في المرفق 

 )67/20(المقرر 

 (البنك الدولي) خطة إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاعي االستھالك :الھند

التي تتضمن خطة عمل تغطي األموال  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/26قدم ممثل األمانة الوثيقة  .77

ة إزالة رابع كلوريد الكربون في الھند إالّ أنه أبلغ األعضاء بأن حكومة الھند قد سحب التقديم حيث أن المتبقية من خط

أصحاب المصلحة المھمين لم يوافقوا على الخطة. وذكر األعضاء بأن ھذا ھو االجتماع الثاني على التوالي الذي تقدم 

 فيه خطة العمل ھذه.

ألعضاء بأن األنشطة المتوخاة تتعلق باستخدامات رابع كلوريد الكربون وردا على سؤال، أبلغ ممثل األمانة ا .78

فإنه يشكل جزءا من النھج  ،يخضع للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال كعامل تصنيع وأنه على الرغم من أنه ال

 الشامل إزاء رصد استخدام رابع كلوريد الكربون طوال فترة حياته وأنه يكتسي أھمية في ھذا السياق.



UNEP/OzL/ExCom/67/39 
 
 

35 
 

وأعرب األعضاء عن األسف إزاء سحب التقديم وشددوا على الحاجة إلى اتخاذ إجراء الستكمال المشروع.  .79

وعقب طلب من الھند للحديث لتقديم تفسير مفصل لھذا السحب، وافق األعضاء على عقد مناقشات غير رسمية على 

 ھامش االجتماع.

واألعضاء المھتمين في اللجنة التنفيذية واألمانة، وعقب إجراء مناقشات غير رسمية فيما بين البنك الدولي  .80

اللجنة التنفيذية أن تطلب من البنك الدولي تقديم خطة عمل تغطي األموال المتبقية من خطة إزالة رابع كلوريد  قررت

  الكربون في الھند إلى االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية.

 )67/21(المقرر 

 إنتاج كلوروفلوروكربون

  (الشريحة الثانية) (البنك الدولي) ھند: اإلزالة المتسارعة في إنتاج الكلوروفلوروكربونال

التى تحتوي على طلب من حكومة الھند من  UNEP/OzL.ExCom/67/26عرض ممثل األمانة الوثيقة  .81

ل الوثائق، تلقي . وعقب إرساإلنتاجقطاع اللكلوروفلوروكربون في اإلزالة المعجلة أجل الشريحة النھائية في اتفاق 

تم تفكيكھا أو تدميرھا  لكلوروفلوروكربونالبنك الدولي إخطارا بأن جميع البنية األساسية المتعلقة بشكل خاص بإنتاج ا

 لكلوروفلوروكربونطن من ا 11.74من قبل المنتجين، بالرغم من أن التحقق يتعين التأكد منه. وفيما يتعلق بتدمير 

من غير الرتبة الصيدالنية، يعمل المنتجون مع شركة لألسمنت في  وفلوروكربونلكلورطن من ا 24.4الملوث و 

 الھند لوضع عملية لتدميرھا.

اتفقت اللجنة التنفيذية على عقد مناقشات اضافية بشأن المسألة فيما بين األطراف المھتمة. وعقب المناقشة، و .82

في المائة، باعتباره  30المبلغ المقترح بنسبة  وافقت اللجنة على وجوب الموافقة على المشروع ولكن ينبغي خفض

الملوث  لكلوروفلوروكربون) التى مازال لديھا بعض ا(Navin Fluorine Internationalجزء مرتبط بالشركة 

قد تمت الموافقة ھذا نتاج اإلقطاع اإلزالة المعجلة ليتعين تدميره. والحظ ممثل األمانة أن أول شريحة من مشروع 

مليون دوالر أمريكي قد صرف فعال،  2.113مليون دوالر أمريكي، منھا مبلغ  3.17ند قيمة اجمالية تبلغ عليه فعال ع

 الوكالة في الشريحة النھائية. رسومدفع مجموع يعلى أن 

الشريحة الثانية والنھائية بناء على خطة تمويل طلب في المائة من  70اللجنة التنفيذية الموافقة على  قررتو .83

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  739,900نتاج في الھند عند مبلغ اإلقطاع لكلوروفلوروكربون في ل عجلةلماإلزالة ا

دوالر  317,000دوالرا أمريكيا للبنك الدولي، على أساس الفھم بأن المبلغ المتبقي وقدره  213,969الوكالة البالغة 

أمريكي للبنك الدولي، ستوافق عليه اللجنة التنفيذية بمجرد  والرد 24,032د تكاليف دعم الوكالة البالغة ئ، زاأمريكي

  تدمير المواد الكلوروفلوروكربونية الملوثة.

  )67/22(المقرر 
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 التخلص من مواد مستنفدة لألوزون

 مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا :الصين

 (اليونيدو/ اليابان)

التي تتضمن معلومات عن مقترح قدمته  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/23 الوثيقة األمانة قدم ممثل .84

 ،بشأن مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة ،نيابة عن حكومة الصينبال ،اليونيدو

 58/19روع إعماال للمقرر من نفايات المواد المستنفدة لألوزون في الصين. وقد قدم المشمتريا طنا  192لتدمير 

 وسوف ينفذ بصورة مشتركة مع حكومة اليابان بوصفھا شريك ثنائي.

حكومة الصين، من خالل اليونيدو توضيح شروط الموافقة على المشروع حيث أنھا تستند إلى الفھم  توطلب .85

ألوزون في المستقبل. وأشار بأنه لن تتاح بعد ذلك أموال للصين ألي مشروعات تتعلق بالتخلص من المواد المستنفدة ل

أحد األعضاء إلى أن ھذا الشرط ينطبق على جميع مشروعات تدمير المواد المستنفدة لألوزون التي تقع في إطار 

الصادر  58/19، فضال عن المقرر الصادر عن االجتماع العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال 20/7المقرر 

 .عن اللجنة التنفيذية

بمقترح المشروع، أشاد العديد من األعضاء بالتقييم المبتكر للمشروع إالّ أنھم طلبوا إيضاحات وفيما يتعلق  .86

بشأن عدد من المسائل بما في ذلك كيفية تحقيق االستدامة، وكيفية نشر المعلومات عن مختلف النتائج على المرافق 

لمشروع التجريبي، وارتفاع تكاليف التدمير المعنية في الصين، وأھلية بعض األنشطة المعاونة المقترحة في إطار ا

بالمقارنة بالمشروعات المماثلة التي ووفق عليھا لبلدان أخرى، والكيفية التي سيتم بھا توسيع نطاق نھج إدارة التدمير 

والنفايات المستخدمة في المشروعات التدليلية التجريبية لتشمل القطاعات األخرى غير التبريد المنزلي. ورد ممثل 

اليونيدو على المسائل التي أثيرت. وواصلت مجموعة صغيرة من األعضاء المھتمين مناقشة المسائل المعلقة األخرى 

 مع اليونيدو والصين.

 اللجنة التنفيذية: قررت ،وعقب المناقشات .87

ات يأن تح  (أ) ي إلدارة نفاي ة الصين بشأن مشروع تجريب دم من حكوم دير بالطلب المق ط علما مع التق

وا ا مجموعه الم دمير م ا وت تخلص منھ ألوزون وال تنفدة ل واد  192د المس ات الم ا من نفاي ا متري طن

  ؛المستنفدة لألوزون

ي   (ب) دميرھا ف ألوزون وت تنفدة ل واد المس ات الم ي إلدارة نفاي روع التجريب ذ المش ى تنفي ق عل أن تواف

دره  الي ق غ إجم ا، ويشمل 332,837الصين بمبل د د  1,227,885دوالرا أمريكي ا زائ والرا أمريكي

ة  ة البالغ م الوكال اليف دع دو، و 85,952تك ا لليوني دا  900,000دوالرا أمريكي ي زائ دوالر أمريك

اح  109,000تكاليف دعم الوكالة البالغة  ن تت ه ل دوالر أمريكي لحكومة اليابان، على أساس الفھم أن
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واد ا تخلص من الم وال أخرى للصين ألي مشروع من مشروعات ال ألوزون في أي أم تنفدة ل لمس

  المستقبل.

  )23/67(المقرر 

  (اليونيدو) نيجيريا مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا

التي تتضمن مقترحا بمشروع تدليلي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/27قدم ممثل األمانة الوثيقة  .88

 58/19المشروع إعماال للمقرر تم النظر في . وفي نيجيريا ب فيھاللتخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغو

 طنا من نفايات المواد المستنفدة لألوزون في البلد. 84ويعالج تدمير 

وطلب أحد األعضاء توضيحا بشأن عدد من المسائل ذات الصلة بالمقترح بما في ذلك ترتيبات ضمان أن ال  .89

ة لتدميرھا في أي انتھاكات لالتفاقات الدولية بما في ذلك اتفاقية بازل بشأن يتسبب شحن النفايات إلى الواليات المتحد

التحكم في انتقال النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود وكيفية ضمان استخدام أي عائدات من االستثمار من 

ونيدو أن ھذه المسائل قد خالل قروض الكربون في المساعدة في تمويل المرحلة الثانية من المشروع. وقال ممثل الي

 أخذت في االعتبار في مقترح المشروع.

 اللجنة التنفيذية: قررت ،وبعد مزيد من المناقشات .90

ت المواد المستنفدة نفاياأن تحيط علما مع التقدير التقديم من حكومة نيجيريا لمشروع تجريبي إلدارة   )أ(

  ات المواد المستنفدة لألوزون؛اينفطنا متريا من  84لألوزون والتخلص منھا من أجل تدمير 

تسويق االنخفاضات في من أن تحاط علما بالتزام حكومة نيجيريا باستخدام أي إيرادات تتحقق   )ب(

الناشئة عن المشروع أو المصاحبة له في إنشاء برنامج إلحالل  االحتباس الحراريانبعاثات غازات 

 ؛مواد المستنفدة لألوزون وجمعھاالات نفاي االستخدام في البلد إلدامة نظام استرجاع

ات المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا في نفايأن توافق، على تنفيذ المشروع التجريبي إلدارة   )ج(

دوالر  63,821دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  911,724 هنيجيريا بمبلغ وقدر

  لى أساس الفھم بأن:أمريكي لليونيدو، مع مالحظة أن الموافقة كانت ع

لن تتاح أي أموال إضافية لنيجيريا ألي مشروع من مشروعات التخلص من المواد   )1(

  المستنفدة لألوزون في المستقبل؛

أي تسويق يتم لتخفيضات انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي يولدھا المشروع أو   )2(

  ة؛التي ترتبط بالمشروع ستخضع لقرار من اللجنة التنفيذي



UNEP/OzL/ExCom/67/39 
 
 

38 

أن تطلب من حكومة نيجيريا، من خالل اليونيدو، إنشاء نظام للرصد من أجل العملية واألنشطة   )د(

المرتبطة بالمشروع التدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، ومطالبة اليونيدو باإلبالغ عن 

من عدم حدوث أي ، مع التأكد 2014ذلك إلى اللجنة التنفيذية عند االنتھاء من المشروع في عام 

 تسويق لتخفيضات انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

  )67/24(المقرر 

 شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 (اليوئنديبي/ إيطاليا) )الثانيةالشريحة المرحلة األولى، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (إدارة إزالة خطة  :غانا

أن المشروع كان قد  موضحا، Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/25 تيننة الوثيققدم ممثل األما .91

اقترح في األصل للموافقة الشمولية إالّ أنه أدرج في المشروعات الخاصة بالنظر بصورة افرادية بالنظر إلى 

وزون). وأعيد حساب التغييرات في حساب نقطة البداية للخفض التجميعي في االستھالك (باألطنان بقدرات استنفاد األ

) في الحساب األصلي كانت 2009خط األساس بالنظر إلى أن األرقام التي أخذت في االعتبار عن سنة واحدة (

ألف الذي يشكل جزء من االتفاق -2مرتفعة بصورة غير عادية. وحددت األھداف الجديدة في المرفق األول، التذييل 

 واللجنة التنفيذية خالل االجتماع الحادي والستين.وصل إليه بين حكومة غانا المحدث الذي يحل مكان االتفاق الذي تم الت

 اللجنة التنفيذية: قررتو .92

  :أن تحاط علما  (أ)

بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   (1)

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في غانا؛

ألف من االتفاق المبرم بين -2وألف -1 ينالتذييلو 1دوق قامت بتحديث الفقرة أن أمانة الصن  (2)

للمواد  الجديدخط األساس لالمتثال  لتعكسحكومة غانا واللجنة التنفيذية، 

الجديدة لإلشارة إلى أن االتفاق  16الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال، وأضيفت الفقرة 

االجتماع الحادي والستين، على النحو المبين في المحدث يحل محل االتفاق المبرم في 

  ؛الحادي عشر بالتقرير الحاليالمرفق 

أن نقطة البداية المنقحة إلجمالي التخفيضات المستدامة في استھالك المواد   (3)

قدرات استنفاد األوزون، محسوبة من طن  57.3الھيدروكلوروفلوروكربونية قدرھا 

طن من  37.2طن من قدرات استنفاد األوزون و 77.3لغ باستخدام االستھالك الفعلي البا

 7بموجب المادة  ،على التوالي 2010و 2009قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھما لعامي 

  ؛من بروتوكول مونتريال
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المواد أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة   (ب)

 282,800، بمبلغ 2013و 2012خطتي التنفيذ لعامي حة شريالھيدروكلوروفلوروكربونية لغانا و

دوالر  15,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  200,000أمريكي تتألف من  دوالر

دوالر أمريكي  7,800دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  60,000أمريكي لليونيدو و

 لحكومة إيطاليا.

 )67/25(المقرر 

كربونية (المرحلة األولى، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو ورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةجمھ

  (اليونيدو) الشريحة الثالثة)

، وردا على طلب توضيح، أشار إلى أنه قد UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/31قدم ممثل األمانة الوثيقة  .93

" بشأن تكاليف 2011ه لنشاط الرغاوي) حيث يتبقى قراءة العام "(التمويل الموافق علي 3أجرى تصويب في الجدول 

في السابق والحظ أحد األعضاء أيضا أن التحليالت التي طلبت  ".2009-2007التشغيل اإلضافية على أنھا للفترة "

 طلبه. بناء علىبشأن تحويالت المرحلة الثانية لم تقدم في الوثائق وقدمت إليه بشكل منفضل 

 ة التنفيذية:اللجن وقررت .94

 أن تحاط علما:  (أ)

بالتقرير المرحلي لتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (1)

  الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة؛

روفلورو أن نقطة البداية المحددة إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك الھيدروكلو (2)

طنا بقدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستخدام االستھالك الفعلي  3.35كربون كانت 

طنا بقدرات استنفاد  1.3وبمقدار  2009أطنان بقدرات استنفاد األوزون لعام  4.0البالغ 

 0.65 زائدامن بروتوكول مونتريال،  7المبلغ عنه بموجب المادة  2010األوزون لعام 

ب الوارد في 141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن استنفاد األوزون قدرات من طنا 

في  7البوليوالت السابقة الخلط المستوردة الذي لم يتم اإلبالغ عنه بموجب المادة 

 المؤسسات المؤھلة؛

أن تحيط علما بالتزام حكومة جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بحظر واردات  (3)

ب، النقي والوارد في البوليوالت السابقة الخلط على 141-الھيدروكلوروفلورو كربون

السواء، بمجرد تحويل مصنع تصنيع الرغاوي األخير إلى تكنولوجيا ال تحتوي على 

  ؛2015الھيدروكلوروفلوروكربون، المقرر في عام 
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االتفاق بين حكومة جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  حدثتأن أمانة الصندوق قد  (4)

على النحو  لجنة التنفيذية بشأن خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،وال

  :المبين في المرفق الثاني عشر بالتقرير الحالي

ليعكس خط األساس المحدد لالمتثال، (ھ) 60/38تحديث لالتفاق وفقا للمقرر   أ.

ألف من -2ألف والتذييل - 1، التذييل 2و 1والتغييرات المرتبطة به في الفقرتين 

  االتفاق؛

ب في البوليوالت السابقة 141- إدراج إزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  ب.

ألف -2) والتغييرات المرتبطة بذلك في التذييل 1(ز)(60/38الخلط وفقا للمقرر 

دوالرا أمريكيا  136,955من االتفاق، بما يعكس التكاليف المرتبطة بذلك البالغة 

  دوالرات أمريكية لليونيدو؛ 10,272كالة البالغة زائد تكاليف دعم الو

لإلشارة إلى أن االتفاق المنقح يحل محل االتفاق  16إضافة فقرة جديدة رقمھا   ج.

  الذي تم التوصل إليه في االجتماع الستين؛

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو   )ب(

خطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ شريحة كربونية لجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، و

، التي دوالرا أمريكيا لليونيدو 22,122دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  294,955

  .ب في البوليوالت السابقة الخلط141-تتضمن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 )67/26(المقرر 

  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان المنخفضة االستھالك

(اليونيب/  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى) إريتريا:

  اليونيدو)

بات اإليضاح المتعلقة . واستجابة لطلUNEP/OzL.Pro/ExCom/67/24قدَّمت ممثلة األمانة الوثيقة  .95

البدائل ذات اإلمكانيات المنخفضة لالحترار بالبرنامج التحفيزي إلعادة التھيئة، ومع األخذ بعين االعتبار نقص 

العالمي إلعادة تھيئة األجھزة في إريتريا، أشارت إلى أن اليونيب كان قد وافق في ضوء ذلك على أنه بدالً من طلب 

يتعلق بإعادة التأھيل، سوف يتم التأكيد على دعم المدارس الفنية في إريتريا وتعزيز اتخاذ إجراءات فورية فيما 

 2020غطَّت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الفترة حتى  التدريب على الممارسات السليمة.

 خاصة بالمرحلة األولى وفقًا لذلك.وسيتم إدخال إعادة التھيئة في مراحل الحقة خالل ھذه الفترة، مع مراجعة الخطة ال

  اللجنة التنفيذية: قررتو .96
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الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)

في  35لتحقيق التخفيض بنسبة  2020إلى  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية إلريتريا للفترة من 

دوالر  182,685ھيدروكلوروفلوركربونية، بمبلغ المائة من خط األساس في استھالك المواد ال

دوالر أمريكي  10,985دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  84,500أمريكي، 

 ؛لليونيدو دوالر أمريكي 7,200دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  80,000لليونيب، و

طن من قدرات استنفاد  0.1ى أن يكون خط األساس البالغ اإلحاطة علًما بموافقة حكومة إريتريا عل  (ب)

طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه  0.1األوزون، المحسوب باستخدام االستھالك البالغ 

من بروتوكول مونتريال، ھو نقطة البداية إلجمالي  7بموجب المادة  2010و 2009 للعامين

 ؛دروكلوروفلوروكربونية في البلدالتخفيض المستدام في استھالك المواد الھي

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  0.03أن تخصم   (ج)

 ؛البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

نفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة إريتريا واللجنة الت  (د)

 الحالي؛ التقريرب الثالث عشرالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كما ھو موضح في المرفق 

مطالبة أمانة الصندوق، في حال تعديل االستھالك األساسي لالمتثال الخاص بإريتريا بناء على   (ھ)

لحد ة لراجعالمرقام األاالتفاق إلدراج ألف من -2المراجعة، لتحديث التذييل  7بيانات المادة 

األقصى من االستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية عن التغيير الناتج في مستويات أقصى 

استھالك مسموح به وأي أثر محتمل ذي صلة على مستوى التمويل المؤھل، مع أي تعديالت يتعين 

 ؛إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية

قة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المواف  (و)

 اتدوالر 88,800خطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ شريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية إلريتريا و

دوالر  5,200زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،اأمريكي ادوالر 40,000وتتكون من ، ةأمريكي

دوالر أمريكي  3,600زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 40,000أمريكي لليونيب، و

 لليونيدو.

  )67/27(المقرر 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى) الصومال:

  (اليونيدو)
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بة لطلب إيضاح، أشارت إلى أنه . واستجاUNEP/OzL.Pro/ExCom/67/28قدَّمت ممثلة األمانة الوثيقة  .97

لم يكن ھناك غاز تبريد ھيدروكربوني مستخدم في الصومال في الوقت الحالي، وسيتم دمج تعزيز البدائل ذات 

اإلمكانيات المنخفضة لالحترار العالمي في تدريب التقنيين، وأنشطة زيادة الوعي خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

 نية.الھيدروكلوروفلوروكربو

خالل المناقشة، رحَّب العديد من األعضاء بالجھود التي بذلتھا األمانة والوكالة المنفذة والحكومة لتطوير و .98

أن االقتراح بتقديم تمويل يتعلق وأشار أحد األعضاء إلى  المشروع على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجھھا البلد.

، بالرغم من سنة تقريبًا 20منذ  لتنفيذية لم توافق على تمويل ينعلق باألمناللجنة األن  غير معتادفي الصومال  باألمن

ات داخلية أخرى أثناء ھذا اإلطار الزمني من اضطرابأن بلدان كثيرة تعرضت لحروب، واضطرابات مدنية، و

لمستقبل ألن كما أن اللغة المستخدمة في التوصية يجب أن تشير إلى عدم تحديد ھذا المخصص ألي سابقة ل .التاريخ

ومع االتفاق على أنه يجب  ويجب أيًضا أن تتم مراجعة التقدم أثناء سير المشروع. الوضع في الصومال كان استثنائيًا.

أال تحدد أي سابقة، أكَّد عضو آخر على أنه يجب أخذ االعتبارات المشابھة بعين االعتبار إذا كان البلد في وضع 

 صومال.مشابه لذلك الذي كان سائًدا في ال

  اللجنة التنفيذية: قررتو .99

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

لخفض استھالك المواد  2020إلى  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية للصومال للفترة من 

الر أمريكي، دو 315,000في المائة من خط األساس، بمبلغ  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 ؛دوالر أمريكي لليونيدو 22,050زائد 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 5.1استنفاذ األوزون المحسوب باستخدام االستھالك البالغ 

 7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009ان من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه ألعوام أطن

أطنان من قدرات استنفاذ  1.68من بروتوكول مونتريال بناء على بيانات المسح المراجعة، زائد 

 ب في أنظمة البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط، مما141-األوزون من الھيدروكلوروفلوركربون

 في المستدام التخفيض إلجمالي البداية أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، ھو نقطة 6.97يؤدي إلى 

 ؛البلد في الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد استھالك

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  1.85أن تخصم   (ج)

 ؛ستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبداية إلجمالي التخفيض الم

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة الصومال واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك   (د)

 ؛الحالي التقريرب الرابع عشرالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كما ھو موضح في المرفق 
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ال تعديل خط أساس االستھالك الخاص بالصومال بناء على بيانات مطالبة أمانة الصندوق، في ح  (ھ)

االتفاق ليشمل األرقام المراجعة للحد األقصى من  أ من-2المراجعة، بتحديث التذييل  7المادة 

 ؛الستھالك المسموح به

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (و)

دوالر  133,500خطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ شريحة وروكربونية للصومال والھيدروكلوروفل

 ؛دوالر أمريكي لليونيدو 9,345أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 40,374الموافقة بشكل استثنائي، وبدون تحديد سابقة ألي مشاريع مستقبلية، على التمويل البالغ   (ز)

في الشريحة األولى  ،دوالر أمريكي لليونيدو 2,826عم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف د

ة باألمن، باإلضافة إلى تمويل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المتعلقبالنسبة للتكاليف 

 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية لتمكين تنفيذ البرنامج

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  45,000اإلحاطة علًما بأنه يمكن طلب تمويل إضافي   (ح)

دوالر أمريكي لليونيدو عند تقديم الشريحة الثانية، مع التفاھم على أن الموافقة على  3,150البالغة 

 ؛ھذا التمويل سوف تخضع لتقييم الوضع األمني في ھذا الوقت

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.

  )67/28(المقرر 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة  جمھورية تنزانيا المتحدة:

 / اليونيدو)(اليونيب األولى)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/32قدَّمت ممثلة األمانة الوثيقة  .100

  اللجنة التنفيذية: قررتو .101

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

لتحقيق  2020إلى  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية تنزانيا المتحدة للفترة من 

في المائة من خط األساس في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوركربونية،  35سبة التخفيض بن

زائد تكاليف دعم الوكالة  ،دوالر أمريكي 110,000تتكون من  دوالر أمريكي، 233,000بمبلغ 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 100,000دوالر أمريكي لليونيب و 14,300البالغة 

 ؛أمريكي لليونيدو دوالر 9,000
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طن  1.7اإلحاطة علًما بموافقة حكومة جمھورية تنزانيا المتحدة على أن يكون خط األساس البالغ   (ب)

طن من قدرات استنفاد  1.4من قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستھالك البالغ 

على التوالي  2010و 2009طن من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه ألعوام  2.0األوزون و

من بروتوكول مونتريال، ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك  7بموجب المادة 

 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  0.59أن تخصم   (ج)

 ؛لتخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبداية إلجمالي ا

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمھورية تنزانيا المتحدة واللجنة التنفيذية لتخفيض   (د)

 بالتقرير الخامس عشراستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق 

 ؛الحالي

مانة الصندوق، في حال تعديل االستھالك األساسي لالمتثال الخاص بجمھورية تنزانيا مطالبة أ  (ھ)

رقام األألف من االتفاق إلدراج -2المراجعة، لتحديث التذييل  7المتحدة بناء على بيانات المادة 

ي لحد األقصى من االستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير فلمراجعة لا

مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل ذي صلة على مستوى التمويل المؤھل، مع 

 ؛أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (و)

خطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ شريحة حدة والھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية تنزانيا المت

 7,150زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 55,000دوالر أمريكي يشمل  116,500

دوالر  4,500زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 50,000و ،دوالر أمريكي لليونيب

 .أمريكي لليونيدو

  )67/29(المقرر 

  الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغير البلدان المنخفضة االستھالكخطط إدارة إز

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى) جنوب أفريقيا:

  (اليونيدو)

بفكرة  . وقد رحَّب العديد من األعضاءUNEP/OzL.Pro/ExCom/67/29قدَّمت ممثلة األمانة الوثيقة  .102

 2013المشروع واألثر المناخي له وفعالية تكلفته، على الرغم من أن أحد األعضاء دعى إلى إعداد تقريًرا مرحليًا في 

واستجابة لطلب إيضاح، أشارت ممثلة  عن اإلجراءات التنظيمية والتخفيضات عن طريق الشركات غير المؤھلة.
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ات بديلة ذات إمكانيات منخفضة لالحترار العالمي عن طريق الشركات األمانة إلى أنه سيتم التأكيد على استخدام تقني

وبعد الدعوة عن طريق العديد من األعضاء للتعھد بتحقيق تخفيًضا إضافيًا، أضاف ممثل اليونيدو إلى أنه  ذات الصلة.

استھالك المواد في المائة في  35بعد المزيد من المناقشات، تعھدت حكومة جنوب أفريقيا بتحقيق التخفيض بنسبة 

 .2020عام  بحلولالھيدروكلوروفلوروكربونية باالرتباط مع خط األساس 

  اللجنة التنفيذية: قررتو .103

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

واد لخفض استھالك الم 2020إلى  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب أفريقيا للفترة من 

دوالر  6,533,556في المائة من خط األساس، بمبلغ  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 ؛دوالر أمريكي لليونيدو 457,349أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

طن  369.7البالغ المقرر اإلحاطة علًما بموافقة حكومة جنوب أفريقيا على أن يكون خط األساس   (ب)

طن من قدرات استنفاد  339.2تنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستھالك البالغ من قدرات اس

على  2010و 2009 لعامينطن من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه ل 400.1األوزون و

من بروتوكول مونتريال، ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في  7بموجب المادة  ،التوالي

 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد استھالك المواد

-اإلحاطة علًما بتعھد حكومة جنوب أفريقيا بحظر واردات وصادرات الھيدروكلوروفلوروكربون  (ج)

رغاوي الب، في صورته النقية أو كعنصر في خليط من المواد الكيميائية لالستخدام في إنتاج 141

وحظر واردات  2016يناير/ كانون الثاني  1أو كمذيبات أو أي تطبيقات أخرى، في موعد أقصاه 

أنظمة التبريد وتكييف الھواء الجديدة أو المستخدمة المحتوية على مواد ھيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛2014يناير/ كانون الثاني  1قبل 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  176.72أن تخصم   (د)

 ؛إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نقطة البداية

أن تُحيط علًما بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ھ)

لتحقيق التخفيض  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لم تمنع جنوب أفريقيا من تقديم مقترًحا قبل 

فلوروكربونية بنسبة أكبر من التي تم التعامل معھا في المرحلة األولى من في المواد الھيدروكلورو

 ؛خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الموافقة على االتفاق المبرم بين حكومة جنوب أفريقيا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في   (و)

 ؛الحالي بالتقرير السادس عشروضح في المرفق كما ھو ماستھالك مركبات الھيدروكلوروفلوروكربون، 
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مطالبة أمانة الصندوق، في حال تعديل استھالك خط األساس لالمتثال بالنسبة لجنوب أفريقيا بناء   (ز)

المراجعة ألف لالتفاق لتشمل األرقام -2ألف و-1المراجعة، بتحديث المالحق  7على بيانات المادة 

، وإبالغ اللجنة التنفيذية بالتغيير الذي ينتج عن ذلك في به المسموح الستھالكمن الحد األقصى ل

 ؛مستويات الحد األقصى المسموح به

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ح)

 1,960,229خطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ شريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب أفريقيا و

 ؛دوالر أمريكي لليونيدو 137,216أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر 

خطة التنفيذ الخاصة بھا قسًما محدًدا لإلبالغ عن التقدم الذي تم شريحة مطالبة اليونيدو بأن تقدم في   (ط)

لة الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية غير المؤھل  إحرازه في تنفيذ اإلزالة المعجَّ

الملموسة التي اتخذت إلعداد وتنفيذ ضوابط االستيراد والتصدير  والتدابير

 ب واألجھزة المحتوية على مواد ھيدروكلوروفلوروكربونية.141-للھيدروكلوروفلوروكربون

 )67/30(المقرر 

  دولي)(البنك ال خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى) ند:تايل

، التي تحتوي على المرحلة األولى من خطة UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/30قدم ممثل األمانة الوثيقة  .104

في المائة في خط أساس  10إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون لتايلند، والتي تھدف إلى تحقيق تخفيض بنسبة 

استثمارية ومساعدة تقنية في قطاعي  من خالل مشروعات 2015استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 

رغاوي البوليوريتان وتصنيع أجھزة تكييف الھواء. وكان البنك الدولي في األصل، بالنيابة عن حكومة تايلند، قد قدم 

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إلى االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية التي قررت تأجيل النظر 

االجتماع السادس والستين  ذجتماع الحالي. ونتج عن المناقشات التي أجريت بين األمانة والوكالة المنفذة منفيه إلى اال

مقترح منقح مع مستوى منخفض من التمويل في قطاع الرغاوي. غير أنه لم يكن ھناك وقت كافيا الختتام المناقشات، 

مت بعد إصدار الوثائق، أي قبل أيام فقط من االجتماع قد 2011ألن عنصر تكييف الھواء وبيانات االستھالك لعام 

مدى حاجة تايلند لتلقي التمويل إلزالة  لم تحدد بعد، 2011السابع والستين. واستنادا إلى بيانات االستھالك في عام 

 2013في المائة من خط أساس استھالك الھيدروكلولوفلوروكربون لالمتثال ألھداف االستھالك لعامي  10أكثر من 

 .2015و

تقديرھم للعمل المنفذ لمعالجة الشواغل التي أعرب عنھا أعضاء اللجنة التنفيذية في  ءوذكر عدد من األعضا .105

االجتماع السادس والستين، بما في ذلك الشواغل حول مستوى التمويل. غير أن عدة أعضاء أدلوا بتحفظات عن بعض 

المقترح بالعالقة إلى مستوى التزام البلد، واالنتقال الكبير إلى  جوانب المشروع، بما في ذلك المستوى العالي للتخفيض

كمية األنشطة المتوقعة في المواد الھيدروفلوروكربونية ذات اإلمكانية العالية نسبيا لالحترار العالمي، والحاجة إلى 
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يمكن السير قدما  أعضاء في اللجنة على بذل كل جھد لتسوية أي مشاكل عالقة حتىعدة قطاع تكييف الھواء. وحث 

 2013بخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، خصوصا بالنظر لسرعة االقتراب من التاريخ النھائي وھو عام 

لتجميد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. وعرض ممثل البنك الدولي العناصر التي أدت إلى النسخة الحالية من 

 .نخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربو

وبعد ذلك أبلغ منسق فريق االتصال أن الفريق  .اتصال لمزيد من مناقشة الموضوع قوأنشأت اللجنة فري .106

اعترف بالجھود المبذولة من جانب حكومة تايلند، والبنك الدولي، والصناعات في تايلند واليابان من أجل إعداد مقترح 

تأخر التقديم لعنصر تكييف الھواء، نظر فريق االتصال في منقح لالجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية. ونظرا ل

تطوير آخر لمقترح المشروع لالتوصية بالموافقة على قطاع الرغاوي فقط، ولكن حكومة تايلند أعربت عن تفضيلھا 

 كحزمة كاملة للنظر فيه في االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية.

 اللجنة التنفيذية: قررتوبناء عليه،  .107

 ن تحيط علما:أ ) أ(

بأنه، بعد تقديمه إلى االجتماع السادس والستين، قدم عنصر منقح لقطاع الرغاوي لخطة   )1(

إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون لتايلند في الوقت المحدد الستعراضه والنظر فيه 

  قطاع تكييف الھواء؛منقح ل، بالرغم من عدم تقديم عنصر والستينبحلول االجتماع السابع 

أن فريق االتصال كان مستعدا للتوصية بالموافقة على عنصر قطاع الرغاوي في خطة   )2(

ستھالك خط أساس االفي المائة من  16إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الذي يعالج 

في تايلند والنظر في عنصر قطاع تكييف الھواء في االجتماع الثامن والستين، بعد 

  ب األمانة؛استعراض المقترح من جان

أن حكومة تايلند فضلت أن يتم النظر في خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ككل   )3(

  تماع الثامن والستين؛جفي اال

مع التقدير، بالجھود التي بذلتھا حكومة تايلند لمعالجة بعض التعليقات والشواغل المتعلقة   )4(

أثارھا أعضاء اللجنة التنفيذية في  بخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي

  اجتماعھا السادس والستين؛

  أن تتطلع إلى تقديم خطة منقحة إلدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.  (ب)

  )67/31(المقرر 
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تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ من جدول االعمال :    9البند  

(MCII)  66/53و 65/48و 64/51و 63/62و 62/62و 59/45(المقررات.(  

شارحا كيف يعمل ومبينا  ،المناخعلى ثر المتعلق باألعرض ممثل األمانة مؤشر الصندوق المتعدد األطراف  .108

كيفية استخدامه. وقال إن النص الحالي يمكن تحديثه بسھولة ليتضمن مواد كيميائية أخرى حيث تم تطوير بدائل 

 جديدة.

وقال إن لتيسير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/34الوثيقة  ة، عرض ممثل األمانة وفي جلسة تالي .109

مساھمات مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن أثر المناخ، تم إنشاء منتدى إلكتروني ويحتوى حاليا المناقشة بشأن 

مناقشة بشأن شكل من ثالث وكاالت وثالثة أعضاء من اللجنة التنفيذية. وأخطر أحد األعضاء اللجنة أن ورقة 

مؤشر الصندوق المتعدد األطراف بشأن أثر المناخ قد تم تحميلھا صحيفة حقائق تشمل معلومات مفيدة خارج نطاق 

 على المنتدى اإللكتروني.

المتعلق وأعاد العديد من األعضاء تأكيد التعليقات على فوائد وحدود مؤشر الصندوق المتعدد األطراف  .110

ءل البعض عن الحاجة إلى المؤشر وقالوا إن ھناك مؤشرات أخرى تم تعميمھا على أساس المناخ. وتساعلى ثر باأل

لمختلف الكيماويات. ومع ذلك، تمت االشارة إلى أن من المتوقع أيضا أن يكون للمؤشر  إمكانية االحترار العالمي

ؤشر يوفر معلومات كانت كفاءة طاقة للمعدات عند استخدام كيماويات مختلفة ومصادر طاقة. وورد أيضا أن الم

 وبالتالي تجاوز المرحلة التجريبية.في إعداد الوثائق للجنة تستخدمھا األمانة 

بأن المؤشر كان متاحا في الميدان العام. ومع ذلك، تساءل عضو آخر  الرضىوأعرب أحد األعضاء عن  .111

لمؤشر. وقال ممثل األمانة إن وضع لماذا لم تعتبر األمانة الصحة البشرية واألوضاع البيئية عندما قامت بوضع ا

لالجتماع التاسع عشر لألطراف، مركزة فقط على  19/6(ب) من المقرر 11المؤشر كانت توجھه الفقرة الفرعية 

 األثر على المناخ دون المساس بتقييم اآلثار األخرى على البيئة.

 اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .112

األثر ب المتعلقة من تنفيذ مؤشر الصندوق المتعدد األطراف أن تحاط بالتقرير عن الخبرات المكتسب ) أ(

 ؛(MCII) على المناخ

المبين في  ر بشأن مختلف القطاعات على النحواألمانة االنتھاء من وضع المؤش إلىأن تطلب  ) ب(

وعلى ضوء التعليقات الواردة قبل وخالل االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/34الوثيقة 

  التنفيذية؛ السابع والستين للجنة
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األثر المتعلق بمؤشر الصندوق المتعدد األطراف لاألمانة أن تقدم نسخة كاملة اإلعداد  إلىأن تطلب   (ج)

على المناخ إلى اللجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز االجتماع التاسع والستين واقتراح خيارات 

  ؛لتنفيذه

مؤشر رز والخبرات المكتسبة في تطبيق التقدم المحأن تطلب إلى األمانة إبالغ اللجنة التنفيذية عن   (د)

في موعد ال  روعاتعلى تقديمات المشالصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ 

 .يتجاوز اجتماعھا السبعين

 )67/32(المقرر 

  2011الحسابات المؤقتة لعام من جدول االعمال :      10البند  

. وأشارت إلى أن التقرير بشأن مسألة UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/35عرضت ممثلة األمانة الوثيقة   .113

إلى االجتماع، يتعين إلغاء الكلمات "تعتبر غير محصلة" من بالفعل المساھمات المعلقة لالتحاد الروسي كما قدمت 

ينبغي على ة الدولية. وأضاف أحد األعضاء أنه محاسبمعايير ال. وتشير الحاشية أيضا إلى 2-1ل الحاشية في الجدو

األمانة أن تسترعي انتباه اللجنة التنفيذية بأي عناصر في الحسابات المراجعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لفترة 

 من قبل مجلس مراجعي األمم المتحدة ذى الصلة بالصندوق المتعدد األطراف. 2012-2010السنتين 

 :اللجنة التنفيذية أن وقررت .114

  تحيط علما: (أ)

 ؛2011لعام المتعدد األطراف بات المؤقتة للصندوق بالحسا  )1(

للصندوق إلى اللجنة في االجتماع الثامن والستين،  2011تقدم الحسابات الختامية لعام   )2(

  وسيجرى إدخال مزيد من التعديالت عند االقتضاء؛

تعكس التعديالت الناتجة عن  2011أن اإلجراءات التي اتخذھا أمين الخزانة في عام   )3(

  ؛2010عملية تسوية حسابات العام 

تسترعي انتباه اللجنة التنفيذية بأي عناصر في الحسابات المراجعة لبرنامج تطلب إلى األمانة أن   (ب)

من قبل مجلس مراجعي األمم المتحدة ذى الصلة  2012-2010األمم المتحدة للبيئة لفترة السنتين 

 بالصندوق المتعدد األطراف.

  )67/33(المقرر 
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  )66/55توزيع الوثائق السرية (المقرر من جدول األعمال:      11ند الب

بشأن توزيع الوثائق السرية. وكانت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/36عرض ممثل األمانة الوثيقة   .115

اللجنة التنفيذية، في أعقاب مناقشة للمسألة في اجتماعھا السادس والستين، قد طلبت إلى األمانة بموجب المقرر 

أن تجري استعراضا للممارسة الحالية وتقترح تدابير لضمان التوزيع اآلمن والجيد التوقيت للمواد السرية  66/55

 عضاء المعنيين من اللجنة تمھيدا للنظر فيھا في االجتماع السابع والستين.األعلى 

ئمة للتعامل مع وقال أحد األعضاء إن أي نھج في ھذا الصدد ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار اإلجراءات القا .116

الوثائق السرية، الواردة على سبيل المثال في السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيھية والمعايير المتبعة في 

الصندوق المتعدد األطراف، وتقدم ببعض المقترحات األخرى بشأن الكيفية التي يمكن لألمانة واللجنة التنفيذية أن 

 تعالجا ھذا األمر.

 اللجنة التنفيذية ما يلي : قررتمناقشات، وبعد مزيد من ال .117

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/36أن تحيط علما بالوثيقة   (أ)

أن تطبق، فيما يتعلق باستعراض اللجنة التنفيذية للوثائق السرية، اإلجراء المبين في الجزء الثالث   (ب)

ليست ملكا عاما مشاعا" من "المبادئ التوجيھية لتمويل المشروعات التي تستخدم فيھا تكنولوجيا 

) الذي وافقت عليه UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/Rev.1لوثيقة با(المرفق الرابع عشر 

، وغيره من المقررات التي اتخذتھا اللجنة فيما يتعلق بالتعامل مع 38/63اللجنة التنفيذية في المقرر 

 الوثائق والمعلومات السرية؛

ئمة للوثائق السرية الصادرة اعتبارا من االجتماع الثالث أن تطلب إلى األمانة االحتفاظ بقا  (ج)

والخمسين فصاعدا، وأن تضع ھذه القائمة على الشبكة الداخلية (اإلنترانت) للصندوق المتعدد 

 األطراف، على أن تقوم بتحديثھا حسب االقتضاء في كل اجتماع للجنة التنفيذية.

 )67/34(المقرر 

ين مشروع تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى االجتماع الرابع والعشر من جدول االعمال:     12البند 

  لألطراف في بروتوكول مونتريال

مشيرة إلى أن مشروع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/37عرضت كبير موظفي الصندوق الوثيقة   .118

را ألنه االجتماع الوحيد التقرير يحتوي على أھم المقررات التى اتخذھا اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والستين نظ

مدة في االجتماع الذي عقد منذ االجتماع الثالث والعشرين لألطراف، وأنه يحتاج إلى تحديث ليعكس المقررات المعت

 السابع والستين.
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اللجنة التنفيذية أن تفوض األمانة باالنتھاء من التقرير في ضوء المقررات التي اتخذت خالل  قررتو .119

  تين وإدخال أي تعديالت قد تبدو ضرورية.االجتماع السابع والس

 )67/35(المقرر 

  تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج    من جدول االعمال:    13البند 

اإلنتاج، تقرير الفريق الفرعي الوارد في قطاع منسق الفريق الفرعي المعني ب اقدمت ممثلة كندا، بصفتھ .120

قالت إنه نظرا لعدم كفاية الوقت، لم يتمكن الفريق الفرعي من . وUNEP/OzL.Pro/ExCom/67/38الوثيقة 

معالجة المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون. غير أن الفريق الفرعي نظر في التقرير النھائي 

لي والصين بشأن التدقيق التقني لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين، واستمع إلى عرض من البند الدو

بشأن منھجية التكلفة التي استخدمت في خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين (المرحلة األولى)، 

التدقيق التقني، فضال عن عرض من األمانة بشأن الوثائق المعني ب يستشاراالالخبير وعرض من 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/SGP/3 وCorr.1 وAdd.1. 

أعضاء اللجنة التنفيذية على العمل في الفترة بين  تاألمر يتطلب إجراء فوريا وحثين إن الص ةممثل توقال .121

الدورات من أجل الوصول إلى اتفاق في اآلراء حول المبادئ التوجيھية وخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

في تقرير التدقيق التقني النھائي، وقالت ة واردللصين في اجتماعھا القادم. وأعربت أيضا عن قلقھا إزاء المعلومات ال

 عموما إن تعليقات محددة بشأن تقرير الفريق الفرعي ستقدم إلى األمانة.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .122

مطالبة األمانة بإجراء تحليالت جديدة تتعلق باحتياجات المعلومات المحددة أثناء اجتماع الفريق   (أ)

عقد على ھوامش االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية، وذلك الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج المن

  ؛لتقديمھا إلى االجتماع الثامن والستين

المحددة في الوثيقة  متأخرةتقديم المعلومات الل أن يعدالدولي أيضا ب كمطالبة البن  (ب)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/SGP/3  ؛ستين للجنة التنفيذيةاالجتماع الثامن والإلى  

أن تحيط علما بالسرعة والتحديات التي تواجھھا حكومة الصين وصناعتھا للوفاء بأھداف مراقبة   (ج)

  ؛وذلك في قطاع اإلنتاج 2015و 2013لعامي  في بروتوكول مونتريال الھيدروكلوروفلوروكربون

دورات أن تحيط علما كذلك بنية الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج لعقد مشاورات فيما بين ال  (د)

على ھوامش و/أو قبل أو بعد االجتماع الرابع والعشرين لألطراف بغية تيسير المناقشات في 

  ؛االجتماع الثامن والستين
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في قطاع الھيدروكلوروفلوروكربون أن تؤكد التزام اللجنة التنفيذية بالنظر في خطة إدارة إزالة   (ھ)

  .الوصول إلى اتفاق حول ذلكاإلنتاج في الصين في اجتماعھا الثامن والستين بغية 

 )67/36(المقرر 

عتماد اإلستراتيجية ادعا المراقب من وكالة التحريات البيئية، الذى كان يتحدث بدعوة من الرئيس،الى  .123

يھا إمكانية االحترار كربونية التى ترتفع فادة االعتماد على المواد الھيدروفلوروالجامعة إلزالة اإلنتاج دون زي

، يفضل إخراجھا من الھيدرو من دائرة اإلنتاجاألولى المتعلقة بإخراج المصانع م يتسن تنفيذ األولوية . وإذا لالعالمى

كربون. وتعتبر اإللتزامات العامة الواردة الھيدروفلوروكربون الى إنتاج عوامل التصنيع بدال من إنتاج كلوروفلورو

الفرعية مثل الھيدروفلورو  تراف عمليا بالرقابة على المنتجااألط قية فيينا واسعة بما يكفى إللزاممن إتفا 2فى المادة 

لدان المنتجة تتطلب من الب لعدم إنتاج المواد المستنفدة لألوزون. ولذا دعا الى: اعتماد مبادىء توجيھية  23-كربون 

ون في ى التمويل الالزم إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربكشرط للحصول عل 23- كربونوقف وتدمير الھيدروفلورو

، وإعداد ملخصات لمشروعات 23-كربونافى والتحقق بشأن تدمير الھيدروفلورووتوفير التمويل اإلضقطاع اإلنتاج، 

 .، وبيان المسائل الرئيسية للمراقبينضعة لحقوق الملكية الفكريةالسرية والخا علوماتستبعاد المامع  ،خطط اإلزالة

  مسائل أخرى من جدول األعمال: 14البند 

  للجنة التنفيذية في العملية اإلدارية ذات الصلة باختيار كبير الموظفيندور ا )أ (

قدَّم ممثل الواليات المتحدة مقترًحا بمشروع قرار فيما يتعلق بعملية اختيار كبير موظفين جديد ألمانة  .124

ف تكون في وأشار إلى أن الغرض من المقترح ھو التأكد من أن اللجنة التنفيذية سو الصندوق المتعدد األطراف.

وضع يسمح لھا بالمشاركة في عملية التوظيف في الوقت المناسب والتفاعل مع إجراءات األمم المتحدة، كما كان 

 يحدث في الماضي.

  اللجنة التنفيذية: قررت .125

أن تطالب األمانة بتحديث الوثائق ذات الصلة بعملية التوظيف في منصب كبير الموظفين ألمانة   (أ)

  ألطراف وتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للبت فيھا خالل االجتماع الثامن والستين.الصندوق المتعدد ا

أن تطالب األمانة أيًضا باتخاذ الترتيبات الضرورية التي تمكن اللجنة التنفيذية من تنفيذ إجراءات   (ب)

 التوظيف العادية الخاصة بھا باالرتباط مع منصب كبير الموظفين ألمانة الصندوق المتعدد

 األطراف.

  )67/37(المقرر 
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  إلھالك المواد المستنفذة لألوزون في أفريقيا تقديم مشروع إقليمي )ب (

بلجيكا ورقة معلومات تحتوي على المفھوم الخاص بمشروع إقليمي إلھالك المواد المستنفذة  ةقدَّمت ممثل .126

كما أقرَّت  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/Inf.2) لألوزون للبلدان األفريقية تم تقديمه عن طريق اليونيدو

بمقرر اللجنة فيما يتعلق بإمكانية تقديم مشروع إزالة للمواد المستنفذة لألوزون للمنطقة األفريقية إلى االجتماع السابع 

والستين طالما كان يلتزم تماًما بالمبادئ التوجيھية لمشاريع إزالة المواد المستنفذة لألوزون كما ترد في المقرر 

وفي حين أنه يمكن أال يلتزم تماًما بالمبادئ  ،المساعدة التقنيةالمتعلق بتقديم العلم بأن المفھوم الحالي  . ذلك مع58/19

 ذات االستھالك المنخفض. أخرى التوجيھية، لكنه يمكن أن يحقق الفائدة لبلدان

اد المستنفذة لمشروع اشتمل على تطوير استراتيجية إلزالة وإھالك المووصفًا لممثلة اليونيدو وقدَّمت  .127

ه األعضاء الشكر إلى وو لألوزون غير المرغوب فيھا لستة بلدان منخفضة االستھالك في المنطقة األفريقية. جَّ

ر العديد منھم عن دعمھم لمفھوم المشروع ودعموا تقديم مقترًحا كامالً على أساس أنه يمكن أن يقدم عبَّ كما اليونيدو، 

ومع ذلك، شدد أعضاء آخرون على أن  .المنخفض االستھالكذات بالنسبة للبلدان نموذًجا ودروًسا مستفادة، والسيما 

النھج الحالي لم يلتزم بالمبادئ التوجيھية لمشاريع إزالة المواد المستنفذة لألوزون، وأن الوثيقة المقدمة كانت وثيقة 

 طريقة المضي قدًما.وقد اجتمع بعض األعضاء بشكل غير رسمي لمناقشة ورقة المعلومات و معلومات فقط.

 اللجنة التنفيذية: قررتد المناقشة في الفريق غير الرسمي، وبع .128

علما بورقة المعلومات التي تحتوي على مشروع مفھوم إلستراتيجية التخلص من المواد  اإلحاطة  (أ)

بلدان ذات االستھالك المنخفض في منطقة وسط الالمستنفدة لألوزون وتدميرھا في ست بلدان من 

  ؛، التي قدمھا اليونيدو(UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/Inf.2)قيا أفري

يمات األخرى، بتقديم مقترح السماح لليونيدو، على أساس استثنائي وبدون تحديد سابقة ألي من التقد  (ب)

ات المواد المستنفدة لألوزون بالنسبة لست نفايتقنية لإلدارة السليمة بيئيا لكامل مشروع مساعدة 

دوالر أمريكي، وذلك لنظر  100,000وسط أفريقيا عند مستوى تمويل ال يتجاوز  بلدان في منطقة

  :اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والستين، مع مالحظة ما يلي

لن يقع ضمن المبادئ ھذا أن اللجنة التنفيذية اعترفت بأن مشروع المساعدة التقنية   )1(

تخلص من المواد المستنفدة لألوزون (المقرر التوجيھية للجنة التنفيذية بشأن مشروعات ال

ديم ق، الذي تمت بموجبه الموافقة على ت66/25) وسمح به فقط تمشيا مع المقرر 58/19

  مشروع ألفريقيا؛

المواد المستنفدة  ال يمكن النظر في أي مشروعات إضافية ذات طبيعة مشابھة للتخلص من  )2(

  .64/17ستقبل تمشيا مع المقرر لألوزون من جانب اللجنة التنفيذية في الم

 )67/38(المقرر 
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لألوزون  5 –برنامج مرفق البيئة العالمي  الورقة المقدمة إلى مجلس مرفق البيئة العالمي "ورقة مفھوم:  (ج)

  )GEF/C.42/09والمناخ والكيماويات" (

لألوزون والمناخ  5 -برنامج مرفق البيئة العالمي  "ورقة مفھوم:قدَّم ممثل كندا ورقة مفھوم تحت عنوان  .129

 5تم تقديمھا إلى مجلس مرفق البيئة العالمي في اجتماعه الثاني واألربعين الذي انعقد خالل الفترة من  والكيماويات"

. وقد أشار إلى أن الورقة اقترحت تعاونيات محتملة فيما بين القضايا المتعلقة باألوزون 2012يونيو/ حزيران  7إلى 

وأشار إلى أن الورقة كانت ذات  ميائية للتمويل عن طريق مرفق البيئة العالمي في الدول النامية.والمناخ والمواد الكي

عھم على البت فيھا كما ينبغي وربطھا بنقاط التركيز لمرفق البيئة العالمي  أھمية كبرى ألعضاء اللجنة التنفيذية، وشجَّ

ھذه الورقة سيتم البت فيھا بشكل أكبر خالل االجتماع القادم وأشار أيًضا إلى أن  الخاصة بھم فيما يتعلق بھذه المسائل.

كما  لمجلس مرفق البيئة العالمي وتطلع إلى أن تقدم البلدان المدخالت لنقاط التركيز الخاصة بھا لألخذ بعين االعتبار.

ألطراف كانت جارية أشار إلى أن المناقشات غير الرسمية بين أمانة مرفق البيئة العالمي وأمانة الصندوق المتعدد ا

 في الوقت الحالي.

ورًدا على أحد األسئلة، أشارت ممثلة األمانة إلى أن أمانة مرفق البيئة العالمي كانت قد تشاورت مع أمانة  .130

وأشارت أيًضا إلى أنه تم تقديمھا إلى اجتماع مجلس مرفق البيئة  الصندوق المتعدد األطراف حول ھذه الورقة.

ت فقط وأبلغت األعضاء أيًضا بأنه على الرغم من أن المناقشات كانت جارية، لكنھا كانت العالمي كمذكرة معلوما

وأبلغت اللجنة أيًضا بأن المدير التنفيذي لمرفق البيئة العالمي أرسل خطابًا في األونة  التزال في مرحلة مبكرة.

ه بالمزيد من االستكشاف إلمكانيات األخيرة إلى كبير موظفي أمانة الصندوق المتعدد األطراف معبًرا عن اھتمام

 التعاون بين األمانات.

اقترح أحد األعضاء أنه سيكون من المثير لالھتمام عقد مناقشات داخلية عن أرصدة الكربون، في حين و .131

عبَّر عضو آخر عن تحفظاته القوية على الورقة، متسائالً لماذا تم إشراك مرفق البيئة العالمي في القضايا المتعلقة 

األوزون ومشيًرا إلى أن التعامل مع الكيماويات كان يمثل قضية معقدة كانت توجد أربع اتفاقيات أخرى خاصة بھا ب

 بالفعل.

، 1992الحظ رئيس الجلسة أن التعاون قائم بين الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمي منذ عام و .132

 وطلب اإلحاطة علًما بتعليقات األعضاء.

 اعتماد التقرير      من جدول االعمال:   15البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة  .133

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/L.1.  

 اختتام االجتماع      من جدول االعمال:    16 البند 

 20مساء يوم الجمعة  5:50تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة بعد  .134

 .2012يوليو/تموز 

 -----  
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الدخل
: اإلسھامات التي وصلت

              2,556,303,885    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة

                   23,247,949    أذونات الصرف الموجودة

                 142,724,477    التعاون الثنائي

                 206,551,470    الفوائد المكتسبة

                                    -    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

                   14,844,965    دخول متنوعة 

              2,943,672,745مجموع الدخل

تخصيصات *واحتياطيات
        685,434,816برنامج األمم المتحدة االنمائي .

        217,093,237برنامج األمم المتحدة للبيئة.
        705,109,884منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

     1,074,321,312البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة

-ناقص التصحيحات
           2,681,959,249مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة

(2014 -1991) تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية
2014                 92,067,525     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام

                  4,550,550  أجر أمانة الخزانة (2012-2003)  

(2012-1999)                   3,353,504تكاليف الرصد و التقييم
(2012-1998)                   1,709,960تكاليف المراجعة التقنية

(2004-2003) تكاليف استراتيجية االعالم
 2004                      104,750   بما فيھا احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام

              142,724,477التعاون الثنائي
احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

              (25,557,302)    خسائر /مكاسب في القيمة

           2,900,912,713مجموع التخصيصات واالحتياطات

19,512,082أموال نقدية
                   23,247,949أذونات صرف:  

201211,584,191
20138,145,886
20143,517,872

                42,760,031الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة
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* تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلھا موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفھا 
الوكاالت المنفذة بعد. وتعكس أرقام جرد األمانة بشأن المبالغ الصافية الموافق عليھا. ويجري استعراض ھذه األرقام 

في تمرين التسوية الجاري.

المرفق األول

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول األول: حالة الصندوق من 1991-2012 (بالدوالرااألمريكي)
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1991-199120122012-20092011-20062011-20032008-20002005-19972002-19941999-19911996-1993الوصف

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,7062,814,006,785131,538,7562,945,545,541إسھامات متعھد بھا

وصلت / 206,363,053381,555,255412,907,966407,967,672417,556,075339,810,017351,299,5512,518,418,15037,885,7352,556,303,885دفعات نقدية

4,366,25511,909,81421,445,91321,315,39948,014,20719,074,63113,917,899140,041,3862,683,091142,724,477مساعدة ثنائية

13,884,04113,884,0419,363,90823,247,949(0)00000إذونات صرف

210,729,308393,465,069434,353,879429,283,071465,570,282358,884,648379,101,4922,672,343,57749,932,7342,722,276,310مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,79240,975,7011,794,57742,770,278إسھامات متنازع فيھا

24,199,93331,376,27838,213,13010,716,9308,429,7189,143,83220,539,215141,663,20881,606,023223,269,231تعھدات غير مسددة

1%37.96%94.97%94.86%97.52%98.22%97.56%91.91%92.61%89.70نسبة المدفوعات إلى التعھدات

0

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,631205,938,388613,082206,551,470الفوائد المكتسبة

00000

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,65313,399,3631,445,60114,844,965دخل متنوع

217,495,055423,288,168480,262,993484,354,955486,330,908405,799,646393,193,7762,890,725,50120,813,4162,911,538,917مجموع الدخل

2012 - 201120121991 - 20111991-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,7062,814,006,785131,538,7562,945,545,541مجموع التعھدات 

210,729,308393,465,069434,353,879429,283,071465,570,282358,884,648379,101,4922,671,387,75049,932,7342,722,276,310مجموع الدفعات

%92.42%37.96%94.93%94.86%97.52%98.22%97.56%91.91%92.61%89.70نسبة المدفوعات إلى التعھدات

217,495,055423,288,168480,262,993484,354,955486,330,908405,799,646393,193,7762,890,725,50151,991,4172,943,672,745مجموع الدخل

24,199,93331,376,27838,213,13010,716,9308,429,7189,143,83220,539,215142,619,03581,606,023223,269,231مجموع اإلسھامات غير المسددة

%7.58%62.04%5.07%5.14%2.48%1.78%2.44%8.09%7.39%10.30كنسبة مئوية من مجموع التعھدات

إسھامات غير مسددة من بلدان 
ذات االقتصاد االنتقالي

24,199,93331,376,27832,540,8709,811,7987,511,9836,020,4129,138,616111,461,2742,670,566114,131,840

النسبة المئوية من المبالغ غير
المسددة من البلدان ذات 

االقتصاد االنتقالي بالقياس إلى 
التعھدات

10.30%7.39%6.89%2.23%1.58%1.64%2.29%3.96%2.03%3.87%

XVI/39.التحاد الروسي ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد 2004 طبقــــا للمقـــــــرر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39

مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي ھي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمھورية التشيكية ، استوانيا ، ھنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 الجدول 2: موجز حالة اإلسھامات واإليرادات األخرى في الفترة 1991- 2012

حتى 13 يوليو /تموز 2012
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الطرف
اسھامات 
متفق عليھا

تعاون ثنائيدفعات نقدية
أذونات 
الصرف

اسھامات 
غير مسددة

خسائر/مكاسب 
الصرف المبلغ 
السلبي=مكسب

46,67046,63300370أندورا
339,000385,547-57,173,85655,901,9491,610,9070استراليا  *

825,237-31,268,37730,619,263131,7900517,324النمسا
919,349311,68300607,6660أذربيجان
2,829,0870002,829,0870بيالروس
38,782,28036,953,780001,828,500710,805بلجيكا
1,314,5851,314,5850000بلغاريا

4,192,389-104,766,25989,555,6389,755,7364,363,9081,090,977كندا  * 
636,089557,8460078,2430قبرص

8,656,9508,369,379287,57000236,259الجمھورية التشيكية
917,062-25,618,33925,457,286161,05300الدانمرك
338,900338,90000010,832استونيا
708,738-20,107,17919,708,020399,15800فنلندا
14,729,230-225,578,650199,891,12315,561,415010,126,112فرنسا
1,945,564-326,999,442249,932,85951,105,00813,884,04212,077,533ألمانيا
1,517,252-16,652,91314,216,932002,435,981اليونان

1,7010001,701الكرسي الرسولي

76,259-5,804,5584,760,49946,4940997,564ھنغاريا
1,178,9911,143,4160035,57547,056آيسلندا
10,256,21510,256,215000534,869آيرلندا
12,221,0003,824,671152,46208,243,8670اسرائيل
177,061,369152,689,70415,287,20809,084,4583,291,976ايطاليا
578,412,036533,442,25118,080,919026,888,8660اليابان
286,549286,5490000الكويت
2,483-544,605479,9690064,636التفيا

289,148289,1480000ليختنشتاين
849,252245,72500603,5270ليتوانيا

79,210-2,640,0562,640,056000لكسمبرغ
209,704180,7880028,9160مالطة
1,144-192,777192,777000موناكو
60,187,97260,187,9720000ھولندا

8,577,9628,577,961000201,206نيوزيلندا
23,029,79723,029,796000316,897النرويج

16,91516,9150000بنما
11,366,3777,673,016113,00003,580,3610بولندا

13,789,86311,191,959101,70002,496,204198,162البرتغال
741,125741,125000رومــانيا

107,798,619000107,798,6190االتحاد الروسي
16,83711,734005,103سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة
2,658,0832,400,02816,5230241,5320سلوفاكيا
1,580,5961,580,5960000سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب افريقيا
442,941-89,648,25377,184,3354,077,76308,386,155اسبانيا
471,425-39,463,83937,775,4661,688,37400السويد
2,132,315-43,061,78041,148,5491,913,23000سويسرا

109,90641,4280068,4780طاجيكستان
293,2455,76400287,4810تركمانستان  **

9,365,6701,155,769008,209,9010أوكرانيا
559,639559,6390000االمارات العربية المتحدة

3,537,544-201,328,761200,763,762565,00000المملكة المتحدة
675,280,892634,238,88621,567,1915,000,00014,474,8150الواليات المتحدة األمريكية

707,613188,60600519,0070أوزبكستان

25,645,183-2,945,545,5412,556,303,885142,724,47723,247,949223,269,230المجموع الفرعي
42,770,27800042,770,278  إسھامات متنازع فيھا***

2,988,315,8192,556,303,885142,724,47723,247,949266,039,508المجموع 

*

**

***

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
 الجدول 3: موجز حالة اإلسھامات  في الفترة 2012-1991

حتى 13 يوليو /تموز 2012

 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتھا بعد موافقات االجتماع 39 باألخذ باالعتبار تسوية قامت بھا 
األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع 40 و ھي تشير الى 1.208.219 و 6.449.438 دوالر أمريكي 

عوض 1.300.088 و 6.414.880 على التوالي.
بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد 

تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة الخامسة  في سنة 2004  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ 
باالعتبار  مساھمته  لسنة 2005 البالغة قيمتھا  5.764  دوالر أمريكي .

 المبالغ الخاصة بفرنسا و أللمانيا و ايطالياو اليابان و المملكة المتحدة بدون اسھامات 1996 تظھر ھنا من أجل التسجيل 
فقط كما يظھر مبلغ الواليات المتحدة األمريكية بدون اسھامات عامي 2007 و 2008. و المبلغ االضافي لـ 405.792 

دوالر أمريكي يظھر في جدول االسھامات لعام 2010.
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اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

(67)11,90711,974أندورا
3,287,8993,287,8990أستراليا
1,447,492930,168517,324النمسا

25,51425,514أذربيجان
71,43971,439بيالروس
1,828,5001,828,500بلجيكا
64,63564,6350بلغاريا
5,454,8844,363,9081,090,977كندا

78,24378,243قبـــرص
593,625593,6250الجمھورية التشيكية

1,251,8851,251,8850الدانمرك
68,03768,0370استونيا
962,727962,7270فنلندا
10,414,798288,68610,126,112فرنسا
13,638,0621,501,40512,136,657ألمانيا 
1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,701الكرسي الرسولي
494,971494,971ھنغاريا
71,43935,86435,575آيسلندا
847,063847,0630آيرلندا
653,157653,157اسرائيل
8,502,9524,665,2243,837,728ايطاليا
21,312,66021,312,660اليابان
64,63564,635التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين
110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ
28,91628,916مــالطــة
5,1035,1030موناكو
3,155,2263,155,2260ھولندا

464,354464,3540نيوزيلندا
1,481,5111,481,5110النرويج
1,408,3711,408,371بولندا

869,176869,176البرتغال
301,065301,0650رومــانيا

2,724,8912,724,891االتحاد الروسي
5,1035,103سان مارينو
241,532241,532سلوفاكيا
175,196175,1960سلوفينيا
5,403,857893,0004,510,857اسبانيا
1,809,7901,809,7900السويد
1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان
147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة
27,538,7564,451,0005,000,00018,087,756الواليات المتحدة األمريكية

17,00917,009أوزبكستان

131,538,75637,885,7352,683,0919,363,90881,606,023المجموع الفرعي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول 4: حالة االسھامات لعام 2012

2012 /تموز 13 يوليو حتى



Annex I
5 الصفحة

اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

34,76434,66000104أندورا
(339,000)8,678,1338,678,133339,0000أستراليا
4,307,5014,307,501000النمسا

24,28100024,281أذربيجان
97,12500097,125بيالروس
5,351,5965,351,596000بلجيكا
97,12597,125000بلغاريا
14,457,08014,028,245428,83500كندا

213,675213,675000قبـــرص
1,364,6081,143,128221,48000الجمھورية التشيكية

3,588,7753,588,775000الدانمرك
77,70077,700000استونيا
2,738,9292,738,929000فنلندا
30,599,28129,539,2441,060,03700فرنسا
41,652,12419,437,6588,330,42413,884,0411ألمانيا 
2,894,3301,633,692001,260,637اليونان
1,184,927682,33300502,594ھنغاريا
179,682179,682000آيسلندا
2,161,0352,161,035000آيرلندا
2,034,7720002,034,772اسرائيل
24,664,93418,720,781807,95005,136,203ايطاليا
80,730,43178,893,2581,837,17300اليابان
87,41387,413000التفيا

48,56348,563000ليختنشتاين
150,544000150,544ليتوانيا

412,782412,782000لكسمبرغ
82,55682,556000مــالطــة
14,56914,569000موناكو
9,095,7719,095,771000ھولندا

1,243,2021,243,202000نيوزيلندا
3,797,5943,797,594000النرويج
2,432,985260,995002,171,990بولندا

2,559,248932,219001,627,029البرتغال
339,938339,938000رومــانيا

5,827,5090005,827,509االتحاد الروسي
11,73411,734000سان مارينو
305,944305,944000سلوفاكيا
466,201466,201000سلوفينيا
14,413,3739,080,075893,00004,440,299اسبانيا
5,201,0525,201,052000السويد
5,905,2105,905,210000سويسرا

4,8570004,857طاجيكستان
218,532000218,532أوكرانيا

32,255,26532,255,265000المملكة المتحدة
(3,612,940)87,594,20891,207,14800الواليات المتحدة األمريكية

38,85000038,850أوزبكستان

399,640,706352,255,37813,917,89913,884,04119,583,388المجموع الفرعي

405,792000405,792  إسھامات متنازع فيھا*

400,046,498352,255,37813,917,89913,884,04119,989,180المجموع

مبلغ اضافي في االسھامات المنتازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية. ا*

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 5: حالة االسھامات لعام 2011-2009

2012 /تموز 13 يوليو حتى
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6 الصفحة

اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

12,94812,88167أندورا
(339,000)2,892,7112,892,711339,000أستراليا
1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان
32,37532,375بيالروس
1,783,8651,783,8650بلجيكا
32,37532,3750بلغاريا
4,819,0274,819,0270كندا

71,22571,2250قبـــرص
454,869415,31939,5500الجمھورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك
25,90025,9000استونيا
912,976912,9760فنلندا
10,199,7609,634,760565,0000فرنسا
13,884,041925,6032,776,8084,628,0145,553,617ألمانيا 
964,777964,777اليونان
394,976394,976ھنغاريا
59,89459,8940آيسلندا
720,345720,3450آيرلندا
678,257678,257اسرائيل
8,221,6455,455,6232,766,022ايطاليا
26,910,14426,440,498469,6460اليابان
29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين
50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ
27,51927,5190مــالطــة
4,8564,8560موناكو
3,031,9243,031,9240ھولندا

414,401414,4010نيوزيلندا
1,265,8651,265,8650النرويج
810,995810,995بولندا

853,083853,083البرتغال
113,313113,3130رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي
4,8554,8550سان مارينو
101,981101,9810سلوفاكيا
155,400155,4000سلوفينيا
4,804,458929,1593,875,299اسبانيا
1,733,6841,733,6840السويد
1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان
72,84472,844أوكرانيا

10,751,75510,751,7550المملكة المتحدة
(3,612,941)29,333,33332,946,274الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان

133,351,137110,467,4024,190,0044,628,01414,065,717المجموع الفرعي

0000

133,351,137110,467,4024,190,0044,628,01414,065,717المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول 6: حالة االسھامات لعام 2011

2012 /تموز 13 يوليو حتى



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
Annex I

2012 /تموز 13 يوليو الصفحة 7حتى

اسھامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

12,94812,91137أندورا
2,892,7112,892,7110أستراليا
1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان
32,37532,375بيالروس
1,783,8651,783,8650بلجيكا
32,37532,3750بلغاريا
4,819,0274,489,632329,3950كندا

71,22571,2250قبـــرص
454,869363,90490,9650الجمھورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك
25,90025,9000استونيا
912,976912,9760فنلندا
10,199,7609,907,090207,35585,315فرنسا
(2,776,808)13,884,0416,942,0212,776,8086,942,021ألمانيا 
964,777668,916295,861اليونان
394,976287,357107,618ھنغاريا
59,89459,8940آيسلندا
720,345720,3450آيرلندا
678,257678,257اسرائيل
8,221,6456,577,316655,400988,929ايطاليا
26,910,14425,702,7951,207,3490اليابان
29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين
50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ
27,51927,5190مــالطــة
4,8564,8560موناكو
3,031,9243,031,9230ھولندا

414,401414,4010نيوزيلندا
1,265,8651,265,8650النرويج
810,995810,995بولندا

853,08379,137773,946البرتغال
113,313113,3130رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي
4,8554,8550سان مارينو
101,981101,9810سلوفاكيا
155,400155,4000سلوفينيا
(0)4,804,4583,911,458893,000اسبانيا
1,733,6841,733,6840السويد
1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان
72,84472,844أوكرانيا

10,751,75510,751,7550المملكة المتحدة
28,927,54128,927,5410الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان
132,945,345116,758,3356,160,2726,942,0213,084,717المجموع الفرعي

405,792000405,792 إسھامات متنازع فيھا*
133,351,137116,758,3356,160,2726,942,0213,490,509المجموع

مبلغ اضافي في االسھامات المنتازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية. ا*

2010 حالة االسھامات لعام :7 الجدول



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39
Annex I
8 الصفحة

اسھامات متفقالطرف
عليھا

أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقدية
اسھامات غير 

مسددة
8,8688,8680أندورا

2,892,7112,892,7110أستراليا
1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس
1,783,8651,783,8650بلجيكا
32,37532,3750بلغاريا

4,819,0274,719,58699,4400كندا

71,22571,2250قبــرص

454,869363,90490,9650الجمھورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

(85,315)10,199,7609,997,393287,682فرنسا

(2,776,808)13,884,04111,570,0342,776,8082,314,007ألمانيا

(0)964,777964,777اليونان

(0)394,976394,976ھنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

8,221,6456,687,842152,5501,381,252ايطاليا

26,910,14426,749,966160,1780اليابان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ
27,51927,5190مالطة
4,8564,8560موناكو

3,031,9243,031,9240ھولندا

414,401414,4010نيوزيلندا

1,265,8651,265,8650النرويج

810,995260,995550,000بولندا

853,083853,0820البرتغال

113,313113,3130رومــانيــا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي
2,0232,0230        سان مارينو
101,981101,9810سلوفاكيا

155,400155,4000سلوفينيا

4,804,4584,239,458565,000اسبانيا
1,733,6841,733,6840السويد
1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان
72,84472,844أوكرانيا

10,751,75510,751,7550المملكة المتحدة
29,333,33329,333,3330الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان
133,344,225125,029,6413,567,6232,314,0072,432,954المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2012 /تموز يوليو 13 حتى
2009 حالة االسھامات لعام :8 الجدول
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم 
المتحدة االنمائي

ھاء
برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
أمين الصندوق

د+ه+و+ز+ح=ط      
المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

4,363,9084,363,9084,363,9084,363,908كندا

000فرنسا

13,884,04113,884,04113,884,04113,884,041ألمانيا

000ھولندا

000المملكة المتحدة

5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000الواليات المتحدة األمريكية

023,247,94923,247,949000023,247,94923,247,949المجموع

الجدول 9: حالة أذونات الصرف حتى 13 يوليو/ تموز 2012

 أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا

البلد
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                               1,176,269.64                          19/01/20055,140,136.76                         6,216,532.80البنك الدولي09/11/2004            3,963,867.12                6,216,532.80دوالر كنديكندا25/10/20042004
2005            3,963,867.12                6,216,532.78دوالر كنديكندا21/04/20052005                                1,343,964.83                          5,307,831.95نوفمبر 2005                         6,216,532.78أمين الخزانةنوفمبر
                                  328,027.59                          19/01/20074,088,320.38                         4,794,373.31أمين الخزانة19/01/2007            3,760,292.79                4,794,373.31دوالر كنديكندا22/12/20062006
                                  732,606.95                          19/09/20084,492,899.74                         4,794,373.31أمين الخزانة19/09/2008            3,760,292.79                4,794,373.31دوالر كنديكندا27/06/20082008
                                (246,394.52)                          10/12/20093,608,827.18                         3,834,018.00أمين الخزانة10/12/2009            3,855,221.70                3,834,018.00دوالر كنديكندا12/06/20092009
                                  (95,643.37)                          06/10/20103,759,578.35                         3,834,018.00أمين الخزانة06/10/2010            3,855,221.72                3,834,018.00دوالر كنديكندا28/05/20102010
                                    14,787.36                          15/09/20113,870,009.08                         3,855,221.72أمين الخزانة15/09/2011            3,855,221.72                3,834,018.00دوالر كنديكندا30/06/20112011
            4,363,907.56                4,277,502.19دوالر كنديكندا29/06/20122012

                               2,317,802.76                        28/09/200612,102,125.26                       10,597,399.70أمين الخزانة28/09/2006            9,784,322.50              10,597,399.70يوروفرنسا31/12/20042004
                               2,453,387.14                        28/09/200612,810,062.64                       11,217,315.23أمين الخزانة28/09/2006          10,356,675.50              11,217,315.23يوروفرنسا18/01/20062005
                                  906,456.78                        31/07/200710,249,425.21                         7,503,239.54أمين الخزانة31/07/2007            9,342,968.43                7,503,239.54يوروفرنسا20/12/20062006

Dec.200720071,342,569.97                        16/09/200810,629,963.40                         7,483,781.61أمين الخزانة16/09/2008            9,287,393.43                7,483,781.61يوروفرنسا                               
Dec.200820081,734,496.04                        08/12/200910,882,559.47                         7,371,509.51أمين الخزانة08/12/2009            9,148,063.43                7,371,509.51يوروفرنسا                               
Oct.20092009(1,036,278.66)                          06/10/20108,961,114.64                         6,568,287.40أمين الخزانة06/10/2010            9,997,393.30                6,568,287.40يوروفرنسا                             
Oct.20102010(741,825.84)                          05/04/20119,165,264.46                         6,508,958.32أمين الخزانة05/04/2011            9,907,090.30                6,508,958.32يوروفرنسا                                
Oct.20112011(884,116.46)                          25/10/20118,750,643.84                         6,330,037.52أمين الخزانة25/10/2011            9,634,760.30                6,330,037.52يوروفرنسا                                

                                               -                          03/08/20056,304,813.19                         6,304,813.19أمين الخزانة03/08/2005          18,914,439.57              18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا09/08/20042004
                                               -                          11/08/20066,304,813.19                         6,304,813.19أمين الخزانة11/08/2006
                                               -                          16/02/20073,152,406.60                         3,152,406.60أمين الخزانة16/02/2007
                                               -                          10/08/20073,152,406.60                         3,152,406.60أمين الخزانة10/08/2007

18,914,439.57                       

                                               -                          18/04/20061,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة18/04/2006            7,565,775.83                7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا08/07/20052005
                                               -                          11/08/20061,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة11/08/2006
                                               -                          16/02/20071,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة16/02/2007
                                               -                          10/08/20071,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة10/08/2007
                                               -                          12/02/20081,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة12/02/2008
                                               -                          12/08/20081,260,962.64                         1,260,962.63أمين الخزانة12/08/2008

7,565,775.83                         

          14,473,718.52              11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا10/05/20062006
                                  145,781.24                          28/02/20072,558,067.65                         1,943,820.40أمين الخزانة28/02/2007            2,412,286.41
                                  269,019.44                          10/08/20072,681,305.85                         1,943,820.40أمين الخزانة10/08/2007            2,412,286.41
                                  408,780.12                          12/02/20082,821,066.54                         1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008            2,412,286.42
                                  517,828.45                          12/08/20082,930,114.87                         1,943,820.40أمين الخزانة12/08/2008            2,412,286.42
                                    80,274.47                          17/02/20092,492,560.89                         1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009            2,412,286.42
                                  348,327.28                          12/08/20092,760,613.72                         1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009            2,412,286.44

11,662,922.38                       

          14,473,718.52              11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا23/07/20072007
                                  408,780.12                          12/02/20082,821,066.54                         1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008            2,412,286.42
                                  517,828.46                          12/08/20082,930,114.87                         1,943,820.39أمين الخزانة12/08/2008            2,412,286.41
                                    80,274.47                          17/02/20092,492,560.89                         1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009            2,412,286.42
                                  348,327.30                          12/08/20092,760,613.72                         1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009            2,412,286.42
                                  767,026.23                          11/02/20103,179,312.65                         1,943,820.40أمين الخزانة11/02/2010            2,412,286.42
                                  148,891.93                          10/08/20102,561,178.36                         1,943,820.41أمين الخزانة10/08/2010            2,412,286.43

11,662,922.38                       

            5,789,487.42                4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا15/08/20082008
                                    32,109.79                             17/02/2009997,024.36                            777,528.16أمين الخزانة17/02/2009               964,914.57
                                  139,330.92                          12/08/20091,104,245.49                            777,528.16أمين الخزانة12/08/2009               964,914.57
                                (435,806.66)                             11/02/2010529,107.91                            777,528.16أمين الخزانة11/02/2010               964,914.57
                                    59,555.93                          10/08/20101,024,470.50                            777,528.16أمين الخزانة10/08/2010               964,914.57
                                    95,245.05                          10/02/20111,060,159.65                            777,528.16أمين الخزانة10/02/2011               964,914.60
                                  130,467.13                          20/06/20111,095,381.67                            777,528.16أمين الخزانة20/06/2011               964,914.54

4,665,168.96                         

          13,884,041.00                9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا18/12/20092009
11/02/2010                         1,520,302.52أمين الخزانة11/02/2010            2,314,006.88
                                (310,856.28)                          10/08/20102,003,150.60                         1,520,302.52أمين الخزانة10/08/2010            2,314,006.88
                                (241,074.39)                          10/02/20112,072,932.49                         1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011            2,314,006.88
                                (172,204.69)                          20/06/20112,141,802.19                         1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011            2,314,006.88
                                (311,008.31)                          03/02/20122,002,998.57                         1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012            2,314,006.88
                         1,520,302.52أمين الخزانةالرصيد            2,314,006.60

9,121,815.12                         

          13,884,041.00                9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا14/04/20102010
                                (241,074.40)                          10/02/20112,072,932.48                         1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011            2,314,006.88
                                (172,204.69)                          20/06/20112,141,802.19                         1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011            2,314,006.88
                                (311,008.31)                          03/02/20122,002,998.57                         1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012            2,314,006.88
                         4,560,907.56أمين الخزانةالرصيد            6,942,020.36

9,121,815.12                         

            5,553,616.51                3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا27/04/20112011
                                (124,403.32)                             03/02/2012801,199.43                            608,121.01أمين الخزانة03/02/2012               925,602.75

                         3,040,605.04أمين الخزانةالرصيد            4,628,013.76

3,648,726.05                         

                                               -                          17/11/20043,364,061.32                         3,364,061.32أمين الخزانة17/11/2004            3,364,061.32                3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھـــولـنـــدا08/12/20032004
                                               -                          05/12/20053,364,061.32                         3,364,061.32أمين الخزانة05/12/2005            3,364,061.32                3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھـــولـنـــدا08/12/20032005

          10,718,502.63                7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة18/05/20042004
                                  380,132.91                          23/08/20052,166,550.02                         1,207,260.68أمين الخزانة23/08/2005            1,786,417.11

الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي 

حسب اليونيب
تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي

 سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2011 الى غاية  13 يوليو / تموز 2012

 المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

   الجدول 10 : سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2012-2004
المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر 

أمريكي)
تاريخ  القبض
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الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي 

حسب اليونيب
تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

   الجدول 10 : سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2012-2004
المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر 

أمريكي)
تاريخ  القبض

5,359,251.32            2006                                   944,460.32                          6,303,711.64فبراير 2006                         3,621,782.04أمين الخزانةفبراير
                                  900,549.53                          24/07/20064,473,383.73                         3,621,782.04أمين الخزانة24/07/2006            3,572,834.20

10,718,502.63          7,243,564.08                         12,943,645.39                        2,225,142.76                               

          10,718,502.63                7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة01/06/20052005
                                  450,274.75                          24/07/20062,236,691.86                         1,207,260.68أمين الخزانة24/07/2006            1,786,417.11
                               1,354,916.85                          09/08/20066,036,303.40                         3,163,681.03أمين الخزانة09/08/2006            4,681,386.55
                               1,178,537.31                          16/08/20065,429,236.28                         2,872,622.37أمين الخزانة16/08/2006            4,250,698.97

10,718,502.63          7,243,564.08                         13,702,231.54                        2,983,728.91                               

                                               -                          27/10/20052,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة27/10/2005            4,920,000.00                4,920,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة13/05/20052004
                                               -                          02/11/20062,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006
                                               -                             25/10/2007920,000.00                            920,000.00أمين الخزانة25/10/2007

4,920,000.00                         

                                               -                          02/11/20062,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006            3,159,700.00                3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة01/03/20062005
                                               -                          25/10/20071,159,700.00                         1,159,700.00أمين الخزانة25/10/2007

3,159,700.00                         

                                               -                          25/10/20072,500,000.00                         2,500,000.00أمين الخزانة25/10/2007            7,315,000.00                7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006
                                               -                          19/11/20082,500,000.00                         2,500,000.00أمين الخزانة19/11/2008
                                               -                          11/05/20092,315,000.00                         2,315,000.00أمين الخزانة11/05/2009

7,315,000.00                         

                                               -                          19/11/20082,341,500.00                         2,341,500.00أمين الخزانة19/11/2008            4,683,000.00                4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/02/20082008
                                               -                          11/05/20092,341,500.00                         2,341,500.00أمين الخزانة11/05/2009

4,683,000.00                         

            5,697,000.00                5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/04/20092009
                                               -                       11/05/20091,900,000.00                      1,900,000.00أمين الخزانة11/05/2009
                                               -                       04/11/20101,900,000.00                      1,900,000.00أمين الخزانة04/11/2010
                                               -                       03/11/20111,897,000.00                      1,897,000.00أمين الخزانة03/11/2011
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الصفحة 12

2012 2013المستحقة في 2014المستحقة في المجموعالمستحقة في

4363907.564363907.56كندا

ألمانـــيا

20092,314,0082,314,008

20102,314,0064,628,0136,942,019

2011925,6021,851,2061,851,2064,628,014

الواليات المتحدة األمريكية

20121,666,6671,666,667

20131,666,6671,666,667

20141,666,6661,666,666

11,584,1918,145,8863,517,87223,247,949

مالحظة

تم إرسال الطلب إلى بنك كندا لتحصيل أذن الصرف الكندي.
ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعھا في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة.

ان أذونات صرف الواليات المتحدة األمريكية المستحقة سيتم دفعھا في نوفمبر تشرين الثاني  من السنوات ذات الصلة.

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال

دوالر أمريكي
الجدول 11: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية  13 يوليو / تموز 2012 
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   2012 تموز/  يوليو 13الئحة البلدان التي أكّدت خطياً ألمين الخزانة بتاريخ 
  إلعادة تزويد الصندوق بالمال، 2014-2012أنھا سوف تستعمل آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة 

  من دون إخطار أمين الخزانة خطياً بذلك. أو أنھا سّددت بالعمالت الوطنية
  

  
  
  

  أستراليا  .1

  ساالنم  .2

  كندا  .3

  الجمھورية التشيكية  .4

  الدانمرك   .5

  جمھورية إستونيا  .6

 جمھورية فنلندا  .7

 الجمھورية الفرنسية  .8

 جمھورية ألمانيا االتحادية .9

 جمھورية آيسلندا .10

 ايرلندا  .11

 موناكو 12.

  نيوزيلندا 13.

 النرويج 14.

 السويد 15.

 سويســرا 16.

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 17.
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  الثاني المرفق

  
  المشروعات التى صنفت على أن بھا "بعض التقدم"

 
 
 
 اسم المشروع الرمز  الوكالة
 .Neba, S.Aالقضاء على الكلوروفلوروكربون في مصنع إنتاج المبردات المنزلية في  ARG/REF/18/INV/39  البنك الدولي
 )2008-2007في قطاع األيروصول الصيدالني (برنامج فترة السنتين  ربونلكلوروفلوروكإزالة استھالك ا CPR/ARS/51/INV/447 البنك الدولي

 مساعدة تقنية الستخدام بدائل كيميائية في البلدان التى أعادت جدولة خطة إزالة بروميد الميثيل (األرجنتين وأورجواي) LAC/FUM/54/TAS/40 إسبانيا

 لميثيل وصياغة استراتيجيات إزالة إقليمية للبلدان المستھلكة ألحجام منخفضةمساعدة تقنية لخفض بروميد ا AFR/FUM/38/TAS/32  يونديبي

 MDIs (Beximco, Square Pharmaceutical andفي صناعة األيروصول في أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة  لكلوروفلوروكربونإزالة استھالك ا BGD/ARS/52/INV/26 يونديبي
Acme Pharmaceutical) 

  ) في إنتاج معدات التبريد115-الكلوروفلوروكربون( R-502و  12-الكلوروفلوروكربون و 11-الكلوروفلوروكربونمشروع شامل لإلزالة النھائية الستخدام  CHI/REF/48/INV/160 يونديبي

 الكلوروفلوروكربون في صناعة األيروصول في أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننةخطة إزالة  PAK/ARS/56/INV/71 يونديبي
 برنامج عالمي للمساعدة التقنية في قطاع غرف التبريدGLO/REF/48/TAS/275 يونيب
أ في آخر 134-إلى تكنولوجيا ھيدروفلوروكربون 12-روكربونالكلوروفلو ب و141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى تكنولوجيا  11-الكلوروفلوروكربونتحويل  ALG/REF/44/INV/62 يونيدو

 مشروع نھائي لقطاع التبريد)مجموعة من منتجى المبردات التجارية (
 خطة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيباتARG/SOL/41/INV/137 يونيدو
 صناعة األيروصول في أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننةإزالة استھالك الكلوروفلوروكربون في  EGY/ARS/50/INV/92 يونيدو

 مساعدة تقنية لإلزالة التامة لرابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل في قطاع المذيبات KEN/SOL/57/TAS/47 يونيدو
 خطة إزالة وطنية لبروميد الميثيل (تبخير التربة) SYR/FUM/49/TAS/95 يونيدو
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  لثالثاالمرفق 

 حول الوضع القائم إضافية تقديم تقارير عنھا  المطلوبالمشروعات 

 األسباب عنوان المشروع الرمز الوكالة
الشبكات األفريقية إلنفاذ الجمارك لمنع االتجار غير المشروع  AFR/SEV/53/TAS/39 فرنسا

بالمواد المستنفدة لألوزون في المنظمات التجارية األفريقية دون 
  .UEMOA) و CEMAC, COMESA, SACUاإلقليمية (

والستين والتاسع المطالبة بمعالم رئيسية لإلنجاز بين االجتماع الثامن 
 غاء المشروع.لنظر في احتمال إلأو اوالستين 

مشروع تدليلي الختبار بدائل بروميد الميثيل للتطھير بعد الحصاد  ARG/FUM/29/DEM/93 البنك الدولي
 لمحصولي القطن والموالح. (المرحلة األولى).

المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين من 
المستعملة وإعداد التقرير أجل رصد إعداد التقرير عن األموال غير 

 النھائي إلنھاء المشروع.
خطة اإلزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية: برنامج العمل  ARG/PHA/47/INV/148 البنك الدولي

 .2006لعام 
المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين من 

 المتبقية. الثالثوقيع على اتفاقات للشركات التأجل رصد 
إعداد مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة مخلفات المواد المستنفدة  IDS/DES/57/PRP/187 البنك الدولي

 لألوزون والتخلص منھا.
ن عالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين 

قدم إلى يحالة إتمام التقرير عن تدمير المواد المستنفدة لألوزون إذا لم 
 االجتماع الثامن والستين.

إعداد مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة مخلفات المواد المستنفدة  PHI/DES/57/PRP/85 البنك الدولي
 لألوزون والتخلص منھا.

ن عالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين 
قدم إلى يحالة إتمام التقرير عن تدمير المواد المستنفدة لألوزون إذا لم 

 االجتماع الثامن والستين.
إعداد مشروع تدليلي تجريبي عن إدارة مخلفات المواد المستنفدة  BRA/DES/57/PRP/288 اليوئنديبي

 والتخلص منھا.لألوزون 
االجتماع  عن األنشطة المنفذة منذالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي 

إعداد المشروع نظرا ألن المشروع ال يتوقع ن عوالستين  سابعال
 .2013تقديمه حتى عام 

إعداد مشروع تدليلي عن نموذج اإلدارة المستدامة والتقنية والمالية  IND/DES/61/PRP/437 اليوئنديبي
 للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون.

المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين من 
 إعداد المشروع.أجل رصد 

ن عالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة). ANT/SEV/44/INS/11 اليونيب
مشروع التعزيز المؤسسي ھذا الذي كان التقريران المالي والمرحلي عنه 

 متأخرين.
المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين من  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة). BAH/SEV/60/INS/24 اليونيب

مشروع التعزيز المؤسسي ھذا الذي كان التقريران المالي أجل رصد 
 والمرحلي عنه متأخرين.

ن عاالجتماع الثامن والستين  المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة). BEN/SEV/62/INS/24 اليونيب
 للتعزيز المؤسسي. التوقيع على وثيقة المشروع
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 األسباب عنوان المشروع الرمز الوكالة
المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين من  التعزيز المؤسسي (المرحلة األولى). IRQ/SEV/57/INS/05 اليونيب

مشروع التعزيز المؤسسي ھذا الذي كان التقريران المالي أجل رصد 
 والمرحلي عنه متأخرين.

المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين من  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة). MAU/SEV/49/INS/17 اليونيب
مشروع التعزيز المؤسسي ھذا الذي كان التقريران المالي أجل رصد 

 والمرحلي عنه متأخرين.
عن المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة). MOR/SEV/59/INS/63 اليونيب

 التوقيع على وثيقة المشروع للتعزيز المؤسسي.
العاملة مشروع تدليلي استراتيجي للتحويل المعجل لمبردات المباني  AFR/REF/48/DEM/37 اليونيدو

بالمواد الكلوروفلوروكربونية في خمس بلدان أفريقية (الكاميرون 
 ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان).

ن عالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين 
  إتمام االتفاق مع بنك الصناعة النيجيري.

المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين من  التبخير (الزھور).إعداد مشروع لقطاع  ETH/FUM/54/PRP/18 اليونيدو
إعداد المشروع في حالة عدم تقديم المشروع إلى االجتماع أجل رصد 

 الثامن والستين.
خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي االستھالك واإلنتاج:  IND/PHA/45/INV/385 اليونيدو

 .2005السنوي لعام البرنامج 
ن عالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين 

  اختيار موّرد لمعدات المشروع.
خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي االستھالك واإلنتاج:  IND/PHA/49/INV/402 اليونيدو

 .2006البرنامج السنوي لعام 
عن المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين 

 اختيار موّرد لمعدات المشروع.
إعداد مشروع تجريبي إلدارة مخلفات المواد المستنفدة لألوزون  LEB/DES/61/PRP/72 اليونيدو

 والتخلص منھا.
ن عالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين 

حالة إتمام التقرير عن تدمير المواد المستنفدة لألوزون إذا لم يقدم إلى 
  االجتماع الثامن والستين.

عن المطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة). QAT/SEV/59/INS/15 اليونيدو
 المشروع للتعزيز المؤسسي.التوقيع على وثيقة 

-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون SYR/REF/62/INV/103 اليونيدو
ب من تصنيع معدات تكييف الھواء المستقلة ولوائح العزل 141

 الصلبة للبوليوريتان في مجموعة الحافظ

ن عالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين 
  التقدم المحرز في المشروع.

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  TKM/PHA/62/INV/08 اليونيدو
 األولى، الشريحة األولي).

ن عالمطالبة بتقديم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثامن والستين 
  التقدم المحرز في المشروع.

 
------- 
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  الثالث المرفق
 

  عداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلحول الوضع القائم تقديم تقارير إضافية عنھا  المطلوبالمشروعات 
 

 األسباب عنوان المشروع الرمز الوكالة
 PER/PHA/55/PRP/40 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو 

 فلوروكربونية في بيرو.
 لمواد الھيدروكلورواقديم خطة إدارة إزالة رصد ت

 فلوروكربونية.
 BAR/PHA/55/PRP/18 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو 

  فلوروكربونية في بربادوس.
 لمواد الھيدروكلوروارصد تقديم خطة إدارة إزالة 

 فلوروكربونية.

  HAI/PHA/57/PRP/13 روكلوروإعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيد 
 ھايتي.فلوروكربونية في 

 لمواد الھيدروكلوروارصد تقديم خطة إدارة إزالة 
 .فلوروكربونية

  MAU/PHA/55/PRP/20إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو 
 موريتانيا.فلوروكربونية في 

 لمواد الھيدروكلوروارصد تقديم خطة إدارة إزالة 
 .فلوروكربونية
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   الخامس المرفق

  مشروعات لھا شروط إبالغ محددة

 تقييم األمانة اسم المشروع الرمز الوكالة

مشروع رائد الستخدام ثاني أكسيد الكربون  COL/FOA/60/DEM/75 اليابان
 الفائق الحرج في رغاوي الرش

التكنولوجيا تطبيق و وتكلفة التشغيل اإلضافية التكلفة الرأسمالية اإلضافيةاإلبالغ عن بشأن شرط إضافي  تقرير
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

موعد المتوقع إلكمال المشروع مشفوعا بتفسير إلى االجتماع الثامن والستين استنادا إلى اليقدم  ،(ب) 55/43
  للسبب في التأخير، وما يُتوقع إنجازه، وموعد تقديم التقرير.

الخطة القطاعية إلزالة  PHI/FOA/62/INV/91 اليابان
ب في قطاع  141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 الرغاوي

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 إلى االجتماع التاسع والستين استنادا إلى الموعد المتوقع إلكمال المشروع.(ب)، يقدم  55/43

 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون SAU/FOA/62/INV/12 اليابان
ب في تصنيع 142-والھيدروكلوروفلوروكربون

رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في 
 الوطنية للبالستيك والشركة العربية للكيماويات

التكنولوجيا طبيق وتكلفة التشغيل اإلضافية وت عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 إلى االجتماع التاسع والستين استنادا إلى الموعد المتوقع إلكمال المشروع. (ب)، يقدم 55/43

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  SAU/FOA/62/INV/14 اليابان
ب في تصنيع 142-والھيدروكلوروفلوروكربون

رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في 
 الوطنية للبالستيك والشركة العربية للكيماويات

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر ة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للموافق

 إلى االجتماع التاسع والستين استنادا إلى الموعد المتوقع إلكمال المشروع.(ب)، يقدم  55/43

ب في  141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون BGD/FOA/62/INV/38 اليوئنديبي
والتون للصناعات العالية التكنولوجيا شركة 

 المحدودة

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تقرير حالة عن تحليل/مقارنة التكاليف المقدرة  ويشتمل علىإلى االجتماع التاسع والستين،  )، يقدم(ب 55/43
  (د)) 55/43والفعلية ألصناف المعدات على النحو الوارد في المقترح (المقرر 

الخطة الوطنية إلزالة المواد  BRA/PHA/50/INV/278 اليوئنديبي
 الكلوروفلوروكربونية

عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة إلى االجتماع الثامن والستين وتقديم تقرير عن تقديم تقرير 
 إكمال المشروع عند اكتمال الخطة.

الخطة الوطنية إلزالة المواد  BRA/PHA/53/INV/280 اليوئنديبي
 الكلوروفلوروكربونية

لإلزالة إلى االجتماع الثامن والستين وتقديم تقرير عن تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية 
 إكمال المشروع عند اكتمال الخطة.
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 تقييم األمانة اسم المشروع الرمز الوكالة

الخطة الوطنية إلزالة المواد  BRA/PHA/56/INV/284 اليوئنديبي
 الكلوروفلوروكربونية

م تقرير عن تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة إلى االجتماع الثامن والستين وتقدي
 إكمال المشروع عند اكتمال الخطة.

الخطة الوطنية إلزالة المواد  BRA/PHA/59/INV/293 اليوئنديبي
 الكلوروفلوروكربونية

تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة إلى االجتماع الثامن والستين وتقديم تقرير عن 
 الخطة.إكمال المشروع عند اكتمال 

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة ا COL/FOA/60/INV/76 اليوئنديبي
والتحول إلى المواد الھيدروكربونية في شركة 

، Mabe Colombiaميب كولومبيا 
، Industrias Haceb وإندوسترياس ھاسيب

   Indusel، وإندوسيل  Challenger وتشالينجر

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  التكلفة الرأسمالية اإلضافيةعن تقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تكاليف المقدرة تقرير حالة عن تحليل/مقارنة ال مشتمال علىإلى االجتماع التاسع والستين، (ب)، يقدم  55/43
 (د)). 55/43في المقترح (المقرر  ةوالفعلية ألصناف المعدات الوارد

في  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون CPR/REF/60/DEM/498 اليوئنديبي
/المضخات باستخدام الھواء مبردات المباني

 Tsinghuaفي شركة تسينجھوا تونج الحرارية 
Tong Fang Co. 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ عن 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 إلى االجتماع التاسع والستين.(ب)، يقدم  55/43

في   22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون CPR/REF/60/DEM/499 يبياليوئند
تصنيع نظم التبريد ذات المرحلتين في شركة 

 Yantai Moon المحدودة  مجموعة يانتاي مون
Group Co. Ltd 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ عن 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 إلى االجتماع التاسع والستين.(ب)، يقدم  55/43

ب 141- التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون EGY/FOA/62/INV/105 اليوئنديبي
بنتان في تصنيع ألواح رغاوي -إلى ن

 MOGالبوليوريثان الجاسئة العازلة في شركة 
  للھندسة والصناعة 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ عن 
تماشيا مع المقرر مشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للموافقة على فرادى ال

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و مشتمال على،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ب 141- التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون EGY/FOA/62/INV/106 اليوئنديبي
رغاوي  إلى فورمات الميثيل في تصنيع 

البوليوريثان الجاسئة العازلة لسخانات المياه في 
  شركة فريش إلكتريك لألجھزة المنزلية 

Fresh Electric for Home Appliances 

التكنولوجيا لفة التشغيل اإلضافية وتطبيق وتك عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و مشتمال على،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.المواد 
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ب 141- التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون EGY/FOA/62/INV/107 اليوئنديبي
في تصنيع رغاوى   إلى فورمات الميثيل

البوليوريثان المرشوش في شركة التعاقدات 
 Specialized الھندسية المتخصصة

Engineering Contracting Co. 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و علىمشتمال ،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ب 141- التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون EGY/FOA/62/INV/108 اليوئنديبي
بنتان في تصنيع ألواح رغاوي -إلى ن

البوليوريثان الجاسئة العازلة في شركة كايرو 
 Cairo Foamفوم 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و علىمشتمال ،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ب 141- التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون MEX/FOA/59/INV/148 اليوئنديبي
 Mabe Mexico في شركة ميب بالمكسيك  

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و مشتمال على،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 وروفلوروكربونية.المواد الھيدروكل

المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد  غير موجود في قاعدة البيانات اليوئنديبي
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 تقرير تكميلي إلى االجتماع الثامن والستين. تقديم

في   ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ALG/FOA/62/INV/75 اليونيدو
(رغاوى التبريد   Cristorشركة كريستور 

  المنزلي) 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 االجتماع التاسع والستين.إلى (ب)، يقدم  55/43

في قطاع  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ARG/REF/61/INV/164 اليونيدو
  تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و مشتمال على،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

في  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  CPR/REF/61/DEM/503 اليونيدو
تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف في شركة 

وتحويل ضواغط  أجھزة تكييف  Mideaميديا 
 Meizhiھواء الغرف في شركة ميزھي 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
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في  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون CPR/REF/61/DEM/502 اليونيدو
تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف في شركة 

وتحويل ضواغط  أجھزة تكييف  Mideaميديا 
 Meizhiھواء الغرف في شركة ميزھي 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر لى فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للموافقة ع

 .إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43

UNIDO EGY/FOA/62/INV/104 من   ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
تصنيع رغاوي البوليوريثان في شركة مونديال 

 Mondial Freezers Company فريزرز 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و مشتمال على،  والستين إلى االجتماع التاسع (ب)، يقدم 55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

من   ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون EGY/FOA/62/INV/110 اليونيدو
العربي  تصنيع رغاوي البوليوريثان في شركة

  للصناعات الھندسية

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  التكلفة الرأسمالية اإلضافيةعن تقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة دات ومعلومات عن مواعيد تركيب المع مشتمال على،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

و  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون JOR/REF/60/INV/86 اليونيدو
في شركة   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 البتراء

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43

في   ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون MOR/FOA/62/INV/67 اليونيدو
 شركة منار (رغاوي التبريد المنزلي) 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و علىمشتمال ،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

من   ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون PAK/FOA/60/INV/77 اليونيدو
تصنيع رغاوي البوليوريثان في  يونايتد 

وفاريوالين  ,HNR ،, HNRللتبريد، و و
، وشدمان Intercool  Varioline إنتركول

،  Shadman Electronics لإللكترونيات
 Dawlance ودوالنس

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و مشتمال على،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

الخطة القطاعية إلزالة  PHI/FOA/62/INV/90 اليونيدو
في قطاع   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و علىمشتمال ،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
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 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. الرغاوي 

و  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون SAU/FOA/62/INV/11 اليونيدو
في تصنيع   ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط في 
 الشركة العربية للكيماويات

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و علىمشتمال ،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

و  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون SAU/FOA/62/INV/13 اليونيدو
في تصنيع   ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط في 
  الشركة الوطنية للبالستيك

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و علىمشتمال ،  إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

من   ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون SUD/FOA/62/INV/28 اليونيدو
تصنيع رغاوي البوليوريثان  في شركات 

 Akabadiمودرن، وأمين، وكولدير، وأكابادي 

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  الرأسمالية اإلضافية عن التكلفةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الة إزمعلومات عن مواعيد تركيب المعدات و مشتمال على،  إلى االجتماع التاسع والستين (ب)، يقدم 55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

و  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون SYR/REF/62/INV/103 اليونيدو
في شركة   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  الحافظ

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .إلى االجتماع التاسع والستين(ب)، يقدم  55/43

من   ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون TUR/FOA/62/INV/97 اليونيدو
قطاع رغاوي البوليوريثان وإزالة 

وإزالة    22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
في قطاع    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 رغاوي  البوليسترين المسحوبة بالضغط

التكنولوجيا وتكلفة التشغيل اإلضافية وتطبيق  عن التكلفة الرأسمالية اإلضافيةتقرير إضافي بشأن شرط اإلبالغ 
تماشيا مع المقرر للموافقة على فرادى المشاريع التدليلية واالستثمارية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة ، بما في ذلك معلومات عن مواعيد تركيب المعدات و إلى االجتماع التاسع والستين (ب)، يقدم 55/43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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  المرفق السادس

  تعظيم منافع المناخ من إزالة المواد الھيكروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد

  من منسق فريق االتصال) (مشروع توصية مقترح

  اللجنة التنفيذية:قررت 

تعالج الھيدروكلوروفلوروكربون موافق عليھا التي التي لديھا خططا إلدارة إزالة  5تشجيع بلدان المادة   (أ)

وما بعده في قطاع خدمة التبريد على األخذ في الحسبان اآلثار  2020تخفيضات الھيدروكلوروفلوروكربون حتى عام 

  المتعلقة بالمناخ أثناء تنفيذ خططتھا إلدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون؛

ربون التي تشجع تحديد أولويات األنشطة الموافق عليھا لخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروك  )1(

يدة، واحتواء جالخدمة ال ممارساتو (مثل تدريب التقنيين، تخفيض انبعاثات غازات التبريد

ت القائمة على االنبعاثات واستعادتھا/إعادة استخدامھا) و/أو إعادة تھيئة/استبدال المعدا

ر العالمي، كربون إلى بدائل الطاقة الفعالة ذات إمكانيات منخفضة لالحتراالھيدروكلوروفلورو

  عندما تكون ھذه البدائل متاحة تجاريا ومجدية من حيث التكلفة في بلدانھم؛

 تقليل، إلى أقصى حد ممكن، استبدال أو إعادة تھيئة المعدات القائمة على الھيدروكلوروفلورو  )2(

  كربون إلى بدائل ذات إمكانيات أعلى لالحترار العالمي؛

في إطار حدود التمويل المعتمد، لتسھيل استحداث تكنولوجيات الطاقة  إعطاء االعتبار الواجب،  )3(

ذات إمكانيات منخفضة والفعالة القائمة على غازات تبريد بخالف الھيدروكلوروفلوروكربون 

  لالحترار العالمي بواسطة:

دعم الحوار بين السلطات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يعالجون قضايا   أ.

  على الصعيد القطري؛وكفاءة الطاقة  ،زون، والمناخاألو

ة، بما في ذلك آثار بديلتحديد الحواجز التقنية واالقتصادية الستخدام ھذه التكنولوجيات ال  ب.

  التدريب وممارسات الخدمة؛

إعداد السياسات و/أو المدونات والمعايير للنھوض باستحداث ھذه التكنولوجيات البديلة   ج.

  واستدامتھا؛

على النظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) أعاله عند تطوير المرحلة األولى و/أو  5تشجيع بلدان المادة   ب)(

  المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الخاصة بھم؛
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بإعداد وثيقة مناقشة لتقديمھا إلى االجتماع السبعين،  مطالبة األمانة، بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة،  (ج)

تحدد القضايا الرئيسية واالعتبارات المرتبطة بالنھوض باالستراتيجيات والنھوج والتكنولوجيات لتعظيم منافع المناخ 

ع الصادر عن االجتماع التاس XIX/6إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد في سياق المقرر 

  عشر لألطراف.

 ------ 
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BOLIVIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
8/2012-7/2014)

UNEP $78,867 $0 $78,867

$78,867 $78,867Total for Bolivia

BRUNEI DARUSSALAM

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
III: 1/2013-12/2014)

UNEP $70,000 $0 $70,000

$70,000 $70,000Total for Brunei Darussalam

CHINA

FUMIGANT

Methyl bromide

National phase-out of methyl bromide (phase II, seventh 
tranche)

UNIDO $500,000 $37,500 $537,500

The 2012 annual implementation programme associated with the 
7th tranche was approved.

50.0

DESTRUCTION

Demonstration

Pilot demonstration project on ODS waste management and 
disposal

UNIDO $1,227,885 $85,952 $1,313,837 11.45

Approved on the understanding that no further funds would be 
available for China for any ODS disposal projects in future in the 
absence of a new relevant decision by the Meeting of the Parties.

Pilot demonstration project on ODS waste management and 
disposal

Japan $900,000 $109,000 $1,009,000 11.45

Approved on the understanding that no further funds would be 
available for China for any ODS disposal projects in future in the 
absence of a new relevant decision by the Meeting of the Parties.

$2,627,885 $232,452 $2,860,337Total for China 50.0

COOK ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 1/2013-12/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Cook Islands
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EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2013-12/2014)

UNIDO $228,323 $15,983 $244,306

$228,323 $15,983 $244,306Total for Egypt

ERITREA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 0.1 ODP tonnes, calculated using consumption of 0.1 
ODP tonnes reported each for 2009 and 2010. UNEP, UNIDO and 
the Government were requested to deduct 0.03 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. The Fund Secretariat was requested, in the 
event that the baseline consumption for compliance for Eritrea is 
amended based on revised Article 7 data, to update Appendix 2 A 
to the Agreement to include the figures for maximum allowable 
consumption, and to notify the Executive Committee of the 
resulting change in the levels of maximum allowable consumption 
and of any potential related impact on the eligible funding level, 
with any adjustments needed being made when the next tranche 
was submitted.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 0.1 ODP tonnes, calculated using consumption of 0.1 
ODP tonnes reported each for 2009 and 2010. UNEP, UNIDO and 
the Government were requested to deduct 0.03 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. The Fund Secretariat was requested, in the 
event that the baseline consumption for compliance for Eritrea is 
amended based on revised Article 7 data, to update Appendix 2 A 
to the Agreement to include the figures for maximum allowable 
consumption, and to notify the Executive Committee of the 
resulting change in the levels of maximum allowable consumption 
and of any potential related impact on the eligible funding level, 
with any adjustments needed being made when the next tranche 
was submitted.

$80,000 $8,800 $88,800Total for Eritrea
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FIJI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 12/2012-11/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Fiji

GAMBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 8/2012-7/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Gambia

GHANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Italy $60,000 $7,800 $67,800

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 57.3 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 77.3 ODP 
tonnes and 37.2 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $200,000 $15,000 $215,000

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 57.3 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 77.3 ODP 
tonnes and 37.2 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2013-12/2014)

UNDP $139,100 $9,737 $148,837

$399,100 $32,537 $431,637Total for Ghana

GRENADA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 8/2012-7/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Grenada
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GUINEA-BISSAU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
III: 7/2102-6/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Guinea-Bissau

INDIA

PRODUCTION

CFC closure

Accelerated CFC production phase-out (second tranche) IBRD $739,900 $213,968 $953,868

Approved 70% of the funding request for the second and final 
tranche on the understanding that the remaining amount for the 
tranche (US$317,000, plus agency support costs of US$24,032), 
would be approved once the contaminated CFCs had been 
destroyed.

$739,900 $213,968 $953,868Total for India

IRAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2013-12/2014)

UNDP $173,511 $12,146 $185,657

$173,511 $12,146 $185,657Total for Iran

LAO, PDR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2012-11/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Lao, PDR
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MACEDONIA, FYR

FOAM

Rigid

HCFC phase-out management plan (phase I, third tranche) 
(conversion from HCFC-141b to HFCs in the manufacture 
of polyurethane foam for the commercial refrigeration units, 
sandwich panels and insulated doors)

UNIDO $136,955 $10,272 $147,227

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 3.35 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 4.0 ODP 
tonnes and 1.3 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus the use 
of HCFC-141b of 0.65 ODP tonnes contained in imported pre-
blended polyols not reported under Article 7 in eligible 
enterprises; and that the funding for the phase-out of the use of 
HCFC-141b in pre-blended polyols was included in the third 
tranche according to decision 60/38(g)(i). Noted the commitment 
of the Government to ban imports of HCFC-141b, both pure and 
contained in pre blended polyols, as soon as the last foam 
manufacturing plant had been converted to non-HCFC technology, 
scheduled for the year 2015.

1.6

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (phase I, third tranche) UNIDO $158,000 $11,850 $169,850

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 3.35 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 4.0 ODP 
tonnes and 1.3 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus the use 
of HCFC-141b of 0.65 ODP tonnes contained in imported pre-
blended polyols not reported under Article 7 in eligible 
enterprises; and that the funding for the phase-out of the use of 
HCFC-141b in pre-blended polyols was included in the third 
tranche according to decision 60/38(g)(i). Noted the commitment 
of the Government to ban imports of HCFC-141b, both pure and 
contained in pre blended polyols, as soon as the last foam 
manufacturing plant had been converted to non-HCFC technology, 
scheduled for the year 2015.

$294,955 $22,122 $317,077Total for Macedonia, FYR 1.6

MADAGASCAR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
7/2012-6/2014)

UNEP $60,700 $0 $60,700

$60,700 $60,700Total for Madagascar
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MALDIVES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 12/2012-11/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Maldives

MICRONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 
1/2013-12/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Micronesia

MOLDOVA, REP

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 7/2012-6/2014)

UNEP $69,334 $0 $69,334

$69,334 $69,334Total for Moldova, Rep

NAURU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 8/2012-7/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nauru

NEPAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 12/2012-11/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Nepal
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NIGERIA

DESTRUCTION

Demonstration

Demonstration project for disposal of unwanted ODS UNIDO $911,724 $63,821 $975,545 10.85

Approved on the understanding that no further funds would be 
available for Nigeria for any ODS disposal projects in future; any 
marketing of greenhouse gas (GHG) emission reductions 
generated by or associated with the project would be subject to a 
decision by the Executive Committee. Noted the commitment of 
the Government to use any income from the marketing of 
greenhouse gas (GHG) emission reductions generated by or 
associated with the project for the establishment of an appliance 
replacement programme in the country to sustain ODS the 
recovery and collection system. The Government was requested, 
through UNIDO, to establish a monitoring system for the 
operation and the activities associated with the ODS disposal 
demonstration project, and UNIDO was requested to report 
thereon to the Executive Committee at the completion of the 
project in 2014, ensuring that no marketing of GHG emission 
reductions had taken place.

$911,724 $63,821 $975,545Total for Nigeria

SAUDI ARABIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
II: 7/2012-6/2014)

UNEP $200,000 $0 $200,000

$200,000 $200,000Total for Saudi Arabia

SOMALIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $133,500 $9,345 $142,845

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an 
estimated baseline of 5.3 ODP tonnes, calculated using the 
consumption of 5.1 ODP tonnes and 5.5 ODP tonnes reported for 
2009 and 2010, respectively, based on the revised survey data, 
plus 1.68 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre-
blended polyols systems, resulting in 6.97 ODP tonnes. UNIDO 
and the Government were requested to deduct 1.85 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. The Fund Secretariat was requested, in the 
event that the baseline consumption for Somalia was amended 
based on revised Article 7 data, to update Appendix 2-A to the 
Agreement to include the revised figures for the baseline once 
approved by the Parties to the Montreal Protocol. Somalia was 
allowed to submit the foam sector plan for phasing out the HCFC-
141b contained in imported pre-blended polyols during the 
implementation of stage I of the HPMP.

0.5
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(additional security)

UNIDO $40,374 $2,826 $43,200

Approved, on an exceptional basis, and without setting a precedent 
for any future projects, the security-related costs in addition to the 
funding of the first tranche of stage I of the HPMP to enable the 
implementation of the programme. Noted that additional funding 
of US $45,000 could be requested when the second tranche of 
stage I of the HPMP was submitted, on the understanding that the 
approval of this funding would be subject to an assessment on the 
security situation at the time.

$173,874 $12,171 $186,045Total for Somalia 0.5

SOUTH AFRICA

FOAM

Sectoral phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNIDO $1,850,224 $129,516 $1,979,740

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 369.7 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 339.2 ODP tonnes and 400.1 ODP tonnes reported 
for 2009 and 2010, respectively. Noted the commitment of the 
Government to ban imports and exports of HCFC-141b, both pure 
and contained in pre-blended polyols, no later than 1 January 
2016. UNIDO and the Government were requested to deducting 
160.00 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption. Noted that approval of 
stage I of the HPMP did not preclude South Africa from 
submitting, not earlier than 2015, a proposal to achieve a reduction 
in HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The 
Fund Secretariat was requested, in the event that the baseline 
consumption for compliance for South Africa was amended based 
on revised Article 7 data, to update Appendix 1-A and Appendix 2-
A to the Agreement to include the figures for maximum allowable 
consumption, and to notify the Executive Committee of the 
resulting change in the levels of maximum allowable consumption. 
UNIDO was requested to provide within its tranche 
implementation plan a specific section reporting on the progress on 
implementing the accelerated phase-out of non-eligible HCFC 
consumption and concrete measures taken to implement the import 
and export controls for HCFC-141b and HCFC-containing 
equipment.

24.9
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing, custom training and monitoring)

UNIDO $110,005 $7,700 $117,705

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 369.7 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 339.2 ODP tonnes and 400.1 ODP tonnes reported 
for 2009 and 2010, respectively. Noted the commitment of the 
Government to ban imports of new or used refrigeration and air-
conditioning system containing HCFCs by 1 January 2014. 
UNIDO and the Government were requested to deducting 16.72 
ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption. Noted that approval of 
stage I of the HPMP did not preclude South Africa from 
submitting, not earlier than 2015, a proposal to achieve a reduction 
in HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. The 
Fund Secretariat was requested, in the event that the baseline 
consumption for compliance for South Africa was amended based 
on revised Article 7 data, to update Appendix 1-A and Appendix 2-
A to the Agreement to include the figures for maximum allowable 
consumption, and to notify the Executive Committee of the 
resulting change in the levels of maximum allowable consumption. 
UNIDO was requested to provide within its tranche 
implementation plan a specific section reporting on the progress on 
implementing the accelerated phase-out of non-eligible HCFC 
consumption and concrete measures taken to implement the import 
and export controls for HCFC-141b and HCFC-containing 
equipment.

$1,960,229 $137,216 $2,097,445Total for South Africa 24.9

SRI LANKA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2013-12/2014)

UNDP $134,056 $9,384 $143,440

$134,056 $9,384 $143,440Total for Sri Lanka

SURINAME

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 7/2012-6/2014)

UNEP $73,333 $0 $73,333

$73,333 $73,333Total for Suriname
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TANZANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
established baseline of 1.7 ODP tonnes, calculated using 
consumption of 1.4 ODP tonnes and 2.0 ODP tonnes reported for 
2009 and 2010 respectively. UNEP, UNIDO and the Government 
were requested to deduct 0.59 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. The Fund Secretariat was requested, in the event that 
the baseline consumption for compliance for the United Republic 
of Tanzania was amended based on revised Article 7 data, to 
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for 
maximum allowable consumption, and to notify the Executive 
Committee of the resulting change in the levels of maximum 
allowable consumption and of any potential related impact on the 
eligible funding level, with any adjustments needed being made 
when the next tranche was submitted.

0.1

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
established baseline of 1.7 ODP tonnes, calculated using 
consumption of 1.4 ODP tonnes and 2.0 ODP tonnes reported for 
2009 and 2010 respectively. UNEP, UNIDO and the Government 
were requested to deduct 0.59 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. The Fund Secretariat was requested, in the event that 
the baseline consumption for compliance for the United Republic 
of Tanzania was amended based on revised Article 7 data, to 
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for 
maximum allowable consumption, and to notify the Executive 
Committee of the resulting change in the levels of maximum 
allowable consumption and of any potential related impact on the 
eligible funding level, with any adjustments needed being made 
when the next tranche was submitted.

0.1

$105,000 $11,650 $116,650Total for Tanzania 0.2

TUVALU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 1/2013-12/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Tuvalu
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VANUATU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV: 
1/2013-12/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Vanuatu

VENEZUELA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $603,339 $45,250 $648,589

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 208.91 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 216.2 ODP 
tonnes and 197.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus the use 
of HCFC-141b of 1.91 ODP tonnes contained in imported pre-
blended polyols in eligible enterprises.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $46,661 $6,066 $52,727

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 208.91 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 216.2 ODP 
tonnes and 197.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol, plus the use 
of HCFC-141b of 1.91 ODP tonnes contained in imported pre-
blended polyols in eligible enterprises.

$650,000 $51,316 $701,316Total for Venezuela

77.1GRAND TOTAL $9,750,791 $823,566 $10,574,357
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(ODP)

IBRD $739,900 $213,968 $953,868

UNDP $646,667 $46,267 $692,934

UNEP 0.1 $1,413,895 $18,416 $1,432,311

UNIDO 77.0 $5,990,329 $428,115 $6,418,444

$60,000 $7,800 $67,800Italy

$900,000 $109,000 $1,009,000Japan

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan $60,000 $7,800 $67,800

Destruction $900,000 $109,000 $1,009,000

$960,000 $116,800 $1,076,800TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Foam 26.4 $1,560,860 $109,945 $1,670,805

Fumigant 50.0 $500,000 $37,500 $537,500

Production $739,900 $213,968 $953,868

Phase-out plan 0.7 $1,903,198 $148,330 $2,051,528

Destruction $2,139,609 $149,773 $2,289,382

77.1 $6,843,567 $659,516 $7,503,083TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Several $1,947,224 $47,250 $1,994,474

$1,947,224 $47,250 $1,994,474TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 77.1 $9,750,791 $823,566 $10,574,357
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 67TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR BALANCES ON 
PROJECTS AND ACTIVITIES 

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 
Canada (per decision 67/3(a)(ii))* 2,418 314 2,733 
UNDP (per decision 67/3(a)(iii)&(iv)) 1,190,304 72,986 1,263,290 
UNEP (per decision 67/3(a)(iii)&(iv)) 296,503 25,094 321,597 
UNIDO (per decision 67/3(a)(iii)&(iv)) 295,883 22,274 318,157 
World Bank (per decision 67/3(a)(iii)&(iv)) 175,595 19,373 194,968 
Total 1,960,703 140,041 2,100,745 
*Cash transfer    

    
    

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS 
OF THE 67TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

    
Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 

Italy (1) 60,000 7,800 67,800 
Japan (1) 900,000 109,000 1,009,000 
UNDP (2) 0 0 0 
UNEP 1,117,392 -6,678 1,110,714 
UNIDO 5,694,446 405,841 6,100,287 
World Bank (3) 0 0 0 
Total  7,771,838 515,963 8,287,801 
(1) Total amount to be assigned to 2012 bilateral contributions. 
(2) The amount of US $570,356 for UNDP shall be deducted from UNDP's net approval at the 68th meeting. 
(3) The remaining amount of US $138,213 from transfers related to the 66th meeting shall be deducted from the World Bank's net 
approval at the 68th meeting.  In addition, the returned amount of US $194,968 at the 67th meeting shall also be deducted from the 
World Bank's net approval at the 68th meeting. 
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  الثامن رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  جمھورية فنزويال البوليفاريةحكومة بين  المعدل تّفاقاال
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
ما يتعلق بإجراء ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية فنزويال البوليفارية ("البلد") واللجنة التنفيذية في  1-

ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2015يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  186.3

  .لبروتوكول مونتريال

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  -2التذييل 
االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا-1المشار إليھا في التذييل 
 داوملل كالھتسا يأل ةبسنالب فارطأال دّدعتمال قودنصال نم ليومتال نم ديزم يقّلت وأ بلط يف قحال دقفي ،3الفقرة 

ــــي  ــــي الصــــف األفق ــــدد ف ــــاوز المســــتوى المح 1يتج ــــذييل  2- ــــن الت 2م  ألـــف ("الحـــد األقصـــى المســـموح-
ـــال ـــه ل ــــوةب ــــاره الخط ــــدف) باعتب ــــى": الھ ــــة األول ــــم، المجموع ــــرفق جي ــــواد الم ــــن م ــــي م ــــتھالك الكل  س
ــــواد المســــتنفدة لــــآلزون المحــــددة فــــي ــــع الم ــــاق لجمي ــــذا االتف ــــب ھ ــــات بموج ــــي التخفيض ــــة ف  النھائي
1التــــــــــذييل  ـــــي- ـــــادة ف ـــــأي اســـــتھالك يتجـــــاوز المســـــتوى المحـــــدد لكـــــل م ـــــق ب ـــــف، وفيمـــــا يتعل  أل

3.2.4، 3.1.4الصــــــفوف األفقيــــــة    (االســــتھالك المؤھــــل المتبقــــي) مــــن3.6.4 و3.5.4و  3.4.4 ،3.3.4 ،
مواد من ال كل  .  

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا بلد. وستوفلألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو المبيّن ("األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف للمواد كما يأتي في ال المذكورة

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60قبل  التاليةبالشروط  يوما

 التمويل: للموافقة على

ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع أن يكون البلد قد حق ) أ(
إدارة إزالة المواد  السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

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

تنفيذ ارير وخطط ألف ("شكل تق-4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   (د)  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  ططرير وخاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم أو حت
  ؛على ھذه الخطةتھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 
أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة   ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
لد لجدول وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال الب

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق.
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ً ألدوارھا  ةذ الشريحة السابقألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفي -5التذييـل  وفقا

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة  - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5الفرعية 

ن اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء متوافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية تتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر (د). و 5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
ادات التخصيص غير أما إعالصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 .ن الشريحة األخيرة في الخطةاألطراف لدى االنتھاء م

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

د تطرأ  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة لبلد والوكايأخذ اأن  )ب ( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
اليونيدو (منظمة األمم المتحدة وقد وافت لوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا نيابة عنه التي يُضطلع بھا

اليونيب (برنامج  تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقتعلى أن  للتنمية الصناعية)
منفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة ال تكونعلى أن األمم المتحدة للبيئة)

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
من ع ألي ابإطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

  في ھذا االتفاق. الوكاالت المنفذة المشتركة
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ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التالمقدم
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة  (ب).

الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا  في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة –6في قائمة التذييل 

لة في إطار ھذا االتفاق الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخ
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث  .]تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

  4.2و  2.2 يناألفقي ينبالرسوم المبيّنـة في الصف والوكالة المنفذة المتعاونة[ المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2 من التذييـل

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

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

طار جدول الموافقة على التمويل. م شريحة التمويل التالية في إأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
ية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة التنفيذ

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

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

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  و  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ]لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةليه أن يتيح للوكالتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص ع المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل  آلخر سنة يحدد فيھا حد

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
) إلى ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4ليھا في التذييل لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عماال

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

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

  بطريقة مختلفة في االتفاق.

ھذا االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة جمھورية فنزويال البوليفارية واللجنة   .16
  التنفيذية في االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية.
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 تذييالت
  

  المـواد ألف: -1يل لتذي
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك   المجموعة  المرافق  المادة
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 161.63  األولى  ج   22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.07  األولى  ج   123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00  األولى  ج  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 39.56  األولى  ج  ب141-وروفلوروكربونالھيدروكل
 5.68  األولى  ج  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 206.94    المجموع الفرعي
ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط
  

1.91 
 208.86    المجموع

  
  األھداف والتمويل ألف: -2التذييل 

 
  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011    

1.1 

الجدول الزمني لتخفيض مواد المجموعة 
األولى من المرفق جيم بموجب بروتوكول 

مونتريال (أطنان من قدرات استنفاذ 
  ال ينطبق 186.3 207.0 207.0  ال ينطبق  ال ينطبق  األوزون)

2.1 
الحد األقصى إلجمالي استھالك مواد 

المجموعة األولى من المرفق جيم المسموح 
  ال ينطبق 186.3 207.0 207.0  ال ينطبق  ال ينطبق  به (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)

1.2 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

 1,758,500 175,432 0 324,875 603,339 654,854  (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر 

 131,888 13,158 0 24,366 45,250 49,114  أمريكي)

3.2 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

 136,000 13,568 0 25,125 46,661 50,646  (اليونيب) (دوالر أمريكي)

4.2 
منفذة المتعاونة (دوالر تكاليف الدعم للوكالة ال

 17,680 1,764 0 3,266 6,066 6,584  أمريكي)

1.3 
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر 

 1,894,500 189,000 0 350,000 650,000 705,500  أمريكي)
 149,568 14,922 0 27,632 51,316 55,698  إجمالي تكلفة الدعم 2.3

3.3 
الر إجمالي التكاليف الموافق عليھا (دو

 2,044,068 203,922 0 377,632 701,316 761,198  أمريكي)

1.1.4 
الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاذ  22 –إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

  األوزون)
23.16 

  ال ينطبق  سابقًا (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) الُمحققة في المشاريع الموافق عليھا 22 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 138.47  (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) 22 –االستھالك المؤھل المتبقي لمركب الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

1.2.4 
ات استنفاذ الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان من قدر 124 –إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

  األوزون)
  ال ينطبق

  ال ينطبق  الُمحققة في المشاريع الموافق عليھا سابقًا (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) 124 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
 0  (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) 124 –االستھالك المؤھل المتبقي لمركب الھيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4

1.3.4 
ب الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاذ 141 –إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

  األوزون)
  ال ينطبق

  قال ينطب  ب الُمحققة في المشاريع الموافق عليھا سابقًا (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4
 39.56  ب (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)141 –االستھالك المؤھل المتبقي لمركب الھيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4
  ال ينطبقب الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاذ 142 –إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4
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  األوزون)
  ال ينطبق  ب الُمحققة في المشاريع الموافق عليھا سابقًا (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)142 –دروكلوروفلوروكربون إزالة الھي 2.4.4
 5.68  ب (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)142 –االستھالك المؤھل المتبقي لمركب الھيدروكلوروفلوروكربون  3.4.4

1.5.4 
الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان من قدرات استنفاذ  123 –ون إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكرب

  األوزون)
  ال ينطبق

  ال ينطبق  الُمحققة في المشاريع الموافق عليھا سابقًا (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) 123 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.5.4
 0.07  (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون) 123 –يدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي لمركب الھ 3.5.4

1.6.4 
ب في البوليوالت المسبقة الخلط الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141 –إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

  ال ينطبق  (أطنان من قدرات استنفاذ األوزون)

2.6.4 
ب في البوليوالت المسبقة الخلط الُمحققة في المشاريع الموافق عليھا سابقًا (أطنان 141 –ن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربو

  ال ينطبق  من قدرات استنفاذ األوزون)

3.6.4 
ب في البوليوالت المسبقة الخلط (أطنان من قدرات 141- االستھالك المؤھل المتبقي بالنسبة للھيدروكلوروفلوروكربون

 1.91  استنفاذ األوزون)
 
 
 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
في السنة المحددة  األولل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 ألف.-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:المقدمة ئح سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرا  1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 

ديات  رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل المرتبط
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ر  تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ رات  أيضاالمعلوم ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
أخير، وحاالت استخدا ديمھا، كحاالت الت ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع م المرون
ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق
إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
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

خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية 
(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 

طلع بھ  (ج) ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة. وي ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف المنظور أن تط ي أن يغطي ھ نةنبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح
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(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى  بيان تعل  .اإلنترن
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
التقرير (انظر الفكل طلب شريحة ة ، كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي (أ) أعاله) 1ق

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ب ة إال بالنس ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل أعاله. ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل ة للسنوات الس
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

 

تنفذ أنشطة الرصد في إطار مشروع تنفيذ خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ورصدھا ورقابتھا   1
  على أن تشمل:

  
  تنفيذ جميع المشروعات في إطار خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون؛ ) أ(

  
  روع ونتائجه؛الرصد المنتظم لتنفيذ المش  (ب)  

  
  وضع تقارير دورية عن نتائج المشروع لتيسير األعمال التصحيحية؛  (ج)  

  
  وضع تقارير عن تقدم المشروع في الوقت المناسب وتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛  (د)  

  
  الرصد المنتظم لتطورات واتجاھات السوق على المستويين الوطني والدولي.  (ھـ)  

  
 لوكالة المنفذة الرئيسيةألف: دور ا -6التذييل 

على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1
  :التالي

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 ي خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن ف

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
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 ألف.-4خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل على النحو المبيّن في 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخ  )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4اصة بالشرائح والخطة الش
اتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

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

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  لوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات ا  (ط)

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونة والوكاالت المنفذة 

 معنية؛أو ثنائية 

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

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا 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.

 
  المنفذة المتعاونة باء: دور الوكالة -6التذييل 

  

ة   1 ذه األنشطة في وثيق د ھ تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحدي
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة  مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم  (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 
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  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 163التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون
  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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  التاسعالمرفـق 
 

  وجھات النظر التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن مشروعات تجديد التعزيز المؤسسي
  المقدمة لالجتماع السابع والستين 

 
 )القومياتبوليفيا (دولة متعددة 

ة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لدولة بوليفيا المتعدد 1-
الذي يبين أنه  7بموجب المادة  2010، وأحاطت مع التقدير بأن البلد قد أبلغ أمانة األوزون عن بيانات عام القوميات

في حالة امتثال لتدابير الرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال. كما أحاطت اللجنة التنفيذية بأن دولة بوليفيا المتعددة 
دما في عملية التصديق على تعديل بيجين، وبدأت في تنفيذ خطة إدارة إزالة قد حققت خالل ھذه المرحلة تق القوميات

ھذه الدولة على التصديق على تعديل بيجين في أسرع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وشجعت اللجنة التنفيذية 
الكلوروفلوروكربونية وقت ممكن، وأعربت عن توقعھا بأن تدعم ھذه الدولة، خالل العامين القادمين، إزالة المواد 

وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013االستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 دار السالم بروني

دار السالم وأحاطت  ديد مشروع التعزيز المؤسسي لبرونيبتحية التقرير الخاص استعرضت اللجنة التنفيذ 2-
بما  2011أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام مع التقدير بأن ھذا البلد قد أبلغ 

أنه في حالة امتثال لتدابير الرقابة يشير إلى أن البلد قد دعم عملية اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية، و
بمقتضى بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن بروناي دار السالم سوف تدعم، خالل العامين 

تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد القادمين، إزالة المواد  الكلوروفلوروكربونية وتواصل 
نجاح فائق لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الھيدروكلوروفلوروكربونية ب

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013في 

 كوكالجزر 

حاطت مع المؤسسي لجزر كوك وأالخاص بتمديد مشروع التعزيز استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  3-
بما يشير إلى أن البلد في حالة  7بموجب المادة  2010األوزون عن بيانات عام  التقدير بأن جزر كوك قد أبلغت أمانة

امتثال لتدابير الرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن جزر كوك سوف تدعم، 
يذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتواصل بنجاح تنفخالل العامين القادمين، عملية 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013

  
  مصر

لمصر، والحظت مع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -4
إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف مشيرة إلى أن  2011التقدير أن مصر قدمت بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

البلد في حالة امتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تحافظ مصر، في 
الة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد السنتين المقبلتين، على إز

الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر من أجل تحقيق األھداف األولية المتمثلة في تجميد استھالك المواد 
  .2015في المائة في عام  10وخفضھا بنسبة  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
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 فيجي

التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسس لفيجي، وأحاطت مع التقدير بأن  استعرضت اللجنة التنفيذية 5-
، وأمانة األوزون عن 2011فيجي قد أبلغت أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

لة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية، وأنه في حالة امتثال بما يشير إلى أن البلد يدعم عملية اإلزا 7بيانات المادة 
اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم فيجي خالل العامين لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت 

المواد  القادمين عملية إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة
 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميع استھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة 

 

 غامبيا

مشروع التعزيز المؤسس لغامبيا، وأحاطت مع التقدير  المقدم مع تجديداستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  6-
لتدابير الرقابة بما يبين أن البلد في حالة امتثال  7بموجب المادة  2010األوزون عن بيانات  قد أبلغت أمانةغامبيا ن بأ

بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم غامبيا، خالل العامين القادمين، إزالة 
اح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنج

في المائة  10وخفضه بنسبة  2013لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
 .2015في 

 
 غانا
، والحظت مع لغانالمؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز ا  7-

أثناء ھذه المرحلة، والتي تشتمل على تنفيذ خطة إدارة  اإلنجازات التي حققتھا وحدة األوزون الوطنية في غاناالتقدير 
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التخلص من المواد المستنفدة لألوزون. وأقرت اللجنة التنفيذية مع 

إلى أمانة األوزون والتي تبين المحافظة على اإلزالة الكاملة للمواد  2011لعام  7المادة بيانات ا قدمت التقدير بأن غان
الكلوروفلوروكربونية بما يتوافق مع بروتوكول مونتريال وأن البلد في حالة امتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول 

، في السنتين المقبلتين، ربت عن توقعھا بأن تواصل غانامونتريال. وأثنت اللجنة التنفيذية على غانا إنجازاتھا وأع
المستنفدة لألوزون، بما في ذلك تحقيق األھداف المتعلقة بالمواد  المحافظة على أھداف إزالة المواد

 .2015و 2013 يفي عامالھيدروكلوروفلوروكربونية 
  
 

 غرينادا

غرينادا مؤسس لغرينادا، وأحاطت مع التقدير بأن استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير تجديد مشروع التعزيز ال 8-
بما يشير إلى أن البلد قد  ،2010قد أبلغت أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

ل دعم عملية اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية، وأنه في حالة امتثال لتدابير الرقابة بمقتضى بروتوكو
مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم غرينادا، خالل العامين القادمين، إزالة المواد 
الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح فائق 

في المائة  10وخفضه بنسبة  2013وكلوروفلوروكربونية في لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدر
 .2015في 
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 غينيا بيساو

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغينيا بيساو وأحاطت مع  9-
لبلد في حالة امتثال لتدابير بما يشير إلى أن ا 7بموجب المادة  2011األوزون بيانات التقدير بأن البلد قد أبلغ أمانة 

الرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم غينيا بيساو خالل العامين 
القادمين عملية إزالة المواد الكلوروفلوروكربون وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد 

 2013لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة 

 اإلسالمية) –إيران (جمھورية 

التعزيز المؤسسي المعلومات المبلغ عنھا بشأن المرحلة الثامنة من مشروع استعرضت اللجنة التنفيذية   10-
 بيانات تنفيذ البرنامج القطري جمھورية إيران اإلسالمية قدمت، والحظت مع التقدير أن الميةلجمھورية إيران اإلس

بروتوكول لامتثال لتدابير الرقابة حالة أن البلد في  والتي تبينأمانة الصندوق المتعدد األطراف إلى  2011لعام 
شروع في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد كما الحظت اللجنة التنفيذية أن البلد اتخذ خطوات كبيرة للمونتريال. 

الھيدروكلوروفلوروكربونية وإكمال الخطة الوطنية لإلزالة ومشروع تصنيع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس 
ن تقديرھا للجھود التي تبذلھا جمھورية وأعربت اللجنة التنفيذية عللجرعات المستخدمة للمواد الكلوروفلوروكربونية. 

ية لخفض استھالك المواد المستنفدة لألوزون وأعربت عن توقعھا بأن تواصل جمھورية إيران إيران اإلسالم
تحقيق ية بنجاح باھر من أجل كلوروفلوروكربونھيدروال تنفيذ خطتھا إلزالة المواد، في السنتين المقبلتين، اإلسالمية

في  10وخفضھا بنسبة  2013في عام  كربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروتجميد استھالك المتمثلة في األھداف األولية 
  .2015في عام المائة 

  
 جمھورية الو الشعبية الديمقراطية

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية الو الشعبية  11-
بما يشير إلى أن  7بمقتضى المادة  2010ت الديمقراطية، وأحاطت مع التقدير بأن البلد قد أبلغ أمانة األوزون عن بيانا

البلد في حالة امتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم 
وأن تواصل بنجاح تنفيذ جمھورية الو الشعبية الديمقراطية خالل العامين القادمين، إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 

لتحقيق تجميد استھالك المواد تھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 مدغشقر

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي، وأحاطت مع التقدير بأن البلد  12-
بما يشير إلى أن البلد في حالة امتثال لتدابير الرقابة  7بموجب المادة  2010قد أبلغ أمانة األوزون عن بيانات عام 

خالل العامين القادمين إزالة ية عن توقعھا بأن تدعم مدغشقر بمقتضى بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذ
بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد الكلوروفلوروكربونية، وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة 

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013لتحقيق تجميد استھالك ھذه المواد في 

 مالديف

وأحاطت مع التقدير ت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لمالديف، استعرض 13-
بما يشير إلى أن البلد دعم عملية اإلزالة الكاملة للمواد  2011بأن مالديف قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات عام 

بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن  الرقابة بموجبامتثال لتدابير الكلوروفلوروكربونية وأنه في حالة 
توقعھا بأن تدعم مالديف، خالل العامين القادمين، إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح فائق تنفيذ 
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 10وخفضه بنسبة  2013استھالك ھذه المواد في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق تجميد 
 .2015في المائة في 

 زيا الموحدةيواليات ميكرون

زيا الموحدة، يميكروناستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لواليات  14-
بما يشير إلى أن البلد في حالة  7بموجب المادة  2011بيانات وأحاطت مع التقدير بأن البلد قد أبلغ أمانة األوزون عن 

ونزيا ة عن توقعھا بأن تدعم واليات ميكرامتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذي
الموحدة، خالل العامين القادمين، إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة 

وخفضه بنسبة  2013في قيق األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتح
 .2015في المائة في  10

 ناورو

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لناورو، وأحاطت مع التقدير  15-
بما يشير إلى أن البلد في حالة امتثال لتدابير  7بمقتضى المادة  2010بأن ناورو قد أبلغت أمانة األوزون عن بيانات 

عن توقعھا بأن تدعم ناورو، خالل العامين القادمين الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية 
بإدارة إزالة المواد إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة 

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013ربونية لتحقيق تجميد استھالك ھذه المواد في الھيدروكلوروفلوروك

 نيبال

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيبال، وأحاطت مع التقدير بأن  16-
يشير إلى أن البلد قد دعم عملية اإلزالة بما  7بموجب المادة  2011نيبال قد أبلغت أمانة األوزون عن بيانات عام 

لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وأحاطت مع الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية وأنه في حالة امتثال 
مع التقدير بأن حكومة نيبال قد أودعت صكوكھا الخاصة بالتصديق على تعديالت كوبنھاجن ومونتريال اللجنة أيضا 
روتوكول مونتريال لدى األمم المتحدة في نيويورك، وأن التعديالت سوف تدخل حيز النفاذ بالنسبة لنيبال في وبيجين لب

إزالة المواد عن توقعھا بأن تدعم نيبال، خالل العامين القادمين . وأعربت اللجنة التنفيذية 2012أغسطس/ آب  16
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح فائق رة إزالة الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل تنفيذ خطتھا الخاصة بإدا

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013لتحقيق األھداف األولوية لتجميد استھالك ھذه المواد في 

 جمھورية مولدوفا

اطت استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية مولدوفا، وأح 17-
. وسلمت اللجنة 7بموجب المادة  2011األوزون عن بيانات عام  مع التقدير بأن جمھورية مولدوفا قد أبلغت أمانة

 2010التنفيذية مع التقدير بأن جمھورية مولدوفا قد حققت الھدف الصفري الستھالك الكلوروفلوروكربون في 
ذ خطتھا إلدارة إزالة المواد بموجب بروتوكول مونتريال، واتخذت خطوات كبيرة لبدء تنفي

الھيدروكلوروفلوروكربونية وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم جمھورية مولدوفا، خالل العامين القادمين، 
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وسوف تواصل تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد 

في  10وخفضه بنسبة  2013المواد في اف األولية لتجميد استھالك ھذه الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھد
 .2015المائة في 
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 المملكة العربية السعودية

يد مشروع التعزيز المؤسسي للمملكة العربية استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تحد 18-
بما يشير  7بموجب المادة  2010األوزون عن بيانات عام  السعودية، وأحاطت مع التقدير بأن المملكة قد أبلغت أمانة

إلى أن البلد في حالة امتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. كما أحاطت اللجنة التنفيذية بأن المملكة قد 
دة ، في إطار مشروع التعزيز المؤسسي، إزالة ملحوظة من استھالكھا من المواد المستنف2010-2009حققت في 

 التزاماتھا بشأن اإلزالة الكاملة الستھالك المواد الكلوروفلوروكربونية.لألوزون وحققت 

ت اللجنة التنفيذية بالجھود التي تبذلھا المملكة العربية السعودية الستكمال تنفيذ خطتھا الوطنية الخاصة دوأشا 19-
صديق على تعديالت مونتريال وبيجين في أسرع بإدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وشجعت المملكة على الت

وقت ممكن، وأعربت عن توقعھا بأن تدعم المملكة، خالل العامين القادمين إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وأن 
واالنتھاء من صياغة خطتھا ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  بنجاح تنفيذ أنشطتھا الجارية الخاصة بإزالة تواصل
ة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد في الخاص
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013

 سري النكا
المعلومات المبلغ عنھا بشأن المرحلة الثامنة من مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية  20-

إلى أمانة الصندوق المتعدد  2011والحظت مع التقدير أن البلد قدم بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام لسري النكا 
األطراف والتي تبين االحتفاظ بمجموع اإلزالة من المواد الكلوروفلوروكربونية بما يتوافق مع بروتوكول مونتريال. 

لشروع في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد كما الحظت اللجنة التنفيذية أن البلد اتخذ خطوات كبيرة ل
الھيدروكلوروفلوروكربونية وإكمال المشروعات الجارية للحفاظ على استدامة إزالة من المواد الكلوروفلوروكربونية. 

على سري النكا جھودھا الرامية إلى خفض استھالك المواد المستنفدة لألوزون وأعربت عن اللجنة التنفيذية وأثنت 
ية بنجاح كلوروفلوروكربونھيدروال تنفيذ خطتھا إلزالة المواد، في السنتين المقبلتين، ن تواصل سري النكاتوقعھا بأ

 2013في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتجميد استھالك المتمثلة في تحقيق األھداف األولية باھر من أجل 
  .2015  في المائة في عام 10وخفضھا بنسبة 

  
 سورينام

تعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي، وأحاطت مع التقدير بأن البلد اس 21-
بما يشير إلى أن سورينام في  2011قد أبلغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم سورينام خالل لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريالحالة امتثال 
العامين القادمين، عملية إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، وأن تواصل بنجاح فائق تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة 

 10وخفضه بنسبة  2013لتحقيق األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 .2015في المائة في 

 توفالو

التقدير استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لتوفالو، وأحاطت مع  22-
بما يشير إلى أن البلد في حالة امتثال بتدابير الرقابة بموجب  2010بأن توفالو قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات عام 

وكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تدعم توفالو، خالل العامين القادمين، إزالة المواد بروت
الكلوروفلوروكربون وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق 

 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد في 
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 فانواتو

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الخاص بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لفانواتو، وأحاطت مع التقدير  23-
د بما يشير إلى أن البل 2011بأن البلد قد أبلغ أمانة الصندوق المتعدد األطراف عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية، وأنه في حالة امتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول قد دعم عملية 
تدعم فانواتو، خالل العامين القادمين، إزالة المواد مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن 

الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق الكلوروفلوروكربونية وأن تواصل بنجاح تنفيذ خطتھا 
 .2015في المائة في  10وخفضه بنسبة  2013األھداف األولية لتجميد استھالك ھذه المواد في 

  
---- 
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  عاشرلا المرفق

 بين حكومة الصين  المعدل تفاقاالمشروع 
 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 

 بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة الصين ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في   -1
 16 978.9ألف ("المواد") إلى كمية ثابتة قدرھا - 1المراقب للمواد المستنفدة لألوزون الواردة في التذييل االستعمال 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2015يناير/كانون الثاني  1طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  مونتريال.

("الحد األقصى  2-1نوي للمواد على النحو المبين في الصف يوافق البلد على االلتزام بحدود االستھالك الس  -2
ألف ("األھداف والتمويل") -2المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى") من التذييل 

ييل من ھذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني لبرتوكول مونتريال فيما يتعلق بجميع المواد المشار إليھا في التذ
، يفقد الحق في 3ألف. ويقبل البلد أنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھداتھا بالتمويل المحددة في الفقرة -1

طلب أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد 
باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة ألف -2من التذييل  2-1في الصف 
 3- 2-4و 3-1- 4ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف -1في التذييل 

  (االستھالك المؤھل المتبقي). 3-6-4و 3-5-4و 3-4-4و 3- 3-4و

اماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا بامتثال البلد اللتز  -3
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، -2من التذييل  1-3التمويل المحدد في الصف 

  ("الجدول الزمني للموافقة على التمويل"). ألف-3من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة   -4
) من ھذا االتفاق، سيقبل البلد 1(ب)(5) و2(أ)(5ألف. ووفقا للفقرتين الفرعيتين -8وااللتزامات المحددة في التذييل 

اء تحقق مستقل من إكمال تحويل طاقة التصنيع فضال عن تحقيق حدود االستھالك السنوي من المواد على النحو إجر
  ألف من ھذا االتفاق.-2من التذييل  2-1المبين في الصف 

 ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  -5
على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبين في الجدول الزمني  1بالشروط التالية قبل ثمانية أسابيع

  للموافقة على التمويل:

  فيما يتعلق بصرف أي شريحة:  (أ)

ألف لجميع السنوات -2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المبينة في الصف   )1(
صلة. والسنوات ذات الصلة ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة ذات ال

على ھذا االتفاق. وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھا التزام باإلبالغ عن البيانات القطرية 
  في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا أنه تم التحقق بشكل مستقل   )2(
  التحقق غير مطلوب؛ و

أن تكون الحكومة قد قدمت ما يفيد، بالنسبة لجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن   )3(
والستين وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات 

                                                      
أسبوعا كامال من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي  12ماليين دوالرات أمريكية قبل  5ينبغي تقديم الشرائح التي يزيد فيھا مستوى التمويل المطلوب عن  1

 .20/7في الطلب، بما يتماشى مع المقرر  سينظر
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دروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات منھا، من المواد الھي
وبأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في بروتوكول مونتريال لمدة ھذا االتفاق؛

  قطاعية: شروط يجب الوفاء بھا كشرط مسبق لصرف شرائح أي خطة  (ب)

فيما يتعلق بالخطط القطاعية التي تتضمن أنشطة تحويل طاقات التصنيع، أن يكون البلد قدم   )1(
في المائة من خطوط التصنيع التي  5تقرير تحقق من عينة عشوائية ال تقل نسبتھا عن 

أكملت تحويلھا في السنة التي يتعين التحقق منھا، على أساس الفھم أن مجموع استھالك 
اد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلجمالي للعينة العشوائية لخطوط التصنيع يمثل ما ال المو

  في المائة من استھالك القطاع الذي أزيل في تلك السنة؛ 10يقل عن 

ألف ("شكل تقارير وخطط -4أن يكون البلد قد قدم تقارير تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   )2(
سابقة؛ وأنه حقق مستوى متقدم من التنفيذ في األنشطة التي التنفيذ") تغطي كل سنة تقويمية 

بدأت بالشرائح الموافق عليھا في الماضي؛ وأن معدل صرف التمويل من الشريحة الموافق 
  في المائة؛ و 20عليھا قبل ذلك يتجاوز 

شكل ألف ("-4أن يكون البلد قد قدم تقرير التنفيذ السنوي للقطاع المعني على ھيئة التذييل   )3(
تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة تقويمية حتى السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة 
التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حتى موعد 

  اكتمال جميع األنشطة المتوقعة في حالة الشريحة األخيرة.

ته بمقتضى ھذا االتفاق وسيضع أيضا ويصون نظاما لرصد سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشط  -6
 1- 3-1االستھالك في مختلف القطاعات، لضمان االمتثال لحدود االستھالك في القطاعات المشار إليھا في الصفوف 

ألف  -5وستقوم المؤسسات المحددة في في التذييل ألف. -2من التذييل  1-3-5و 4-3- 1و 3-3-1و 2- 3-1و
واألدوار") بالرصد واإلبالغ عن تنفيذ األنشطة في خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقًا ألدوارھا  ("مؤسسات الرصد

 4ألف. ھذا الرصد سيخضع أيًضا للتحقق المستقل كما ھو موضح في الفقرة  -5ومسؤولياتھا المحددة في التذييل 
  أعاله.

عادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إ  -7
ھذه المبالغ، في حدود التمويل المتوقع لكل قطاع وفقا لتغير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض لالستھالك 

  ألف:-1واإلزالة للمواد المحددة في التذييل 

المقترحة في الخطط القطاعية إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيات بديلة غير تلك   (أ)
المقدمة، أو تنفيذ األنشطة بشكل يختلف عن الشكل المقترح في ھذه الخطط القطاعية، سيتطلب ذلك 
الموافقة على ھذه التغيرات كجزء من خطة تنفيذ سنوية. ويمكن تقديم الوثائق أيضا كجزء من تنقيح 

ة التنفيذية بثمانية أسابيع. ويتعين أن يشتمل لخطة تنفيذ سنوية قائمة، تقدم قبل أحد اجتماعات اللجن
مثل ھذا الطلب على وصف للتغيرات في األنشطة لتنفيذ التكنولوجيا البديلة الجديدة وحساب ما 
يرتبط بھا من تكاليف إضافية واألثر على المناخ. ويوافق البلد على أن الوفورات المحتملة في 

ولوجيا ستخفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق التكاليف اإلضافية المتعلقة بتغيير التكن
  وفقا لذلك؛

إعادات التخصيص المصنفة كتعديالت رئيسية يجب أن توثق مسبقا في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق   (ب)
) أعاله. ويمكن تقديم الوثائق 3(ب)(5عليھا اللجنة التنفيذية، حسبما ھو مبين في الفقرة الفرعية 

تنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة، تقدم قبل ثمانية أسابيع من أحد اجتماعات اللجنة  أيضا كجزء من
  التنفيذية. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛  )1(
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  التعديالت المدخلة على أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛  )2(

تغيرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة ال  )3(
  لمختلف الشرائح على مستوى القطاعات؛

تقديم تمويل لبرامج أو أنشطة غير مدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية بتكاليف   )4(
مليون دوالر  2.5عليھا أو  في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق 20تزيد عن 

  أمريكي، أيھما أقل؛ و

في المائة من مجموع تكاليف  20إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية تزيد تكاليفه عن   )5(
  مليون دوالر أمريكي، أيھما أقل؛ 2.5آخر شريحة موافق عليھا أو 

خطة التنفيذ السنوية الموافق إعادات التخصيص غير المصنفة كتعديالت رئيسية يمكن إدماجھا في   (ج)
عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتم إبالغ اللجنة التنفيذية عنھا في تقرير التنفيذ السنوي 

  و التالي؛

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف عقب إكمال الشريحة األخيرة من   (د)
  االتفاق.

ولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو يوافق البلد على تحمل المسؤ  -8
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات المنصوص عليھا بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق اليوئنديبي 

يونيدو واليونيب والبنك الدولي على على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ووافقت حكومة ألمانيا وحكومة اليابان وال
العمل كوكاالت متعاونة (الوكاالت المتعاونة) فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويوافق البلد على عمليات 
التقييم التي قد تجرى في إطار برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم ألي 

  لوكاالت المشتركة في ھذا االتفاق.من ا

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان تنسيق تخطيط كل األنشطة بموجب ھذا االتفاق عبر   -9
بما في ذلك دون أن تقتصر على التحقق المستقل وفقًا للفقرة  جميع القطاعات ذات الصلة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا،

ألنشطة المتعلقة بالدور الذي تلعبه بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية المشار إليھا في التذييل وتنفيذ ا)، 1(ب)(5ية عالفر
 -6ألف واألنشطة المتعلقة بالدور الذي تلعبه بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع والمشار إليھا في التذييل  -6

في الخطط القطاعية ذات الصلة الموضحة في التذييالت  األنشطةعن إجراء ستكون اليونيدو واليونيب مسؤولة باء. و
. كما سيكون البنك 7) والفقرة 3(ب)(5وفقًا للفقرة الفرعية و، على التوالي، ومراجعاتھا الالحقة وفقًا  -6جيم و -6

قة بدوره وتنفيذ األنشطة اإلضافية المتعل)، 2(أ)(5الدولي مسؤوال عن إجراء التحقق المستقل وفقًا للفقرة الفرعية 
واليابان بصفتھا ألمانيا ات . وستكون حكومھاء -6كوكالة منفذة رئيسية في القطاع والمشار إليھا في التذييل 

. وتوافق زين -6و دال -6مسؤولة عن االضطالع باألنشطة المشار إليھا في التذييالت "الوكاالت المنفذة المتعاونة" 
يد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المبينة في اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزو

  ألف. -2من التذييل  2-7-2و 2- 6-2و 4- 5-2و 2-5-2و 2-4-2و 2-3-2و 4- 2-2و 2-2- 2و 2- 1-2الصفوف 

ة في في حال عدم تمكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحدد -10
 ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحق-2من التذييل  2- 1الصف 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  له الحصول على التمويل وفقا
للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار الجدول الزمني للموافقة على 
ألف، عن كل -7قيمة المحددة في التذييل التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بال

كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. 
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات 

 أعاله. 5بعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة الصلة. و
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لن يخضع التمويل الخاص بھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على   -11
 ى ذات صلة في البلد.تمويل أي مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخر

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة  -12
الرئيسية في القطاعات والوكاالت المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبصفة خاصة، عليه أن يتيح للوكالة 

منفذة الرئيسية في القطاعات والوكاالت المنفذة المتعاونة االطالع على المعلومات المنفذة الرئيسية والوكاالت ال
 الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في  -13
ألف. وفي حالة -2فيھا حد أقصى مستوى استھالك إجمالي مسموح به في التذييل  نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد

) 3(ب)(5بقاء أنشطة معلقة في ذلك الحين وكانت متوقعة في الخطة القطاعية وتنقيحاتھا الالحقة وفقا للفقرة الفرعية 
ستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا ، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وت7والفقرة 

ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية -4و (ز) من التذييل (ھ) (أ) و (ب) و (د) و  1في الفقرات الفرعية 
 غير ذلك.

تنفذ جميع الشروط المحددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبين في  -14
تفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد ھذا اال

  اللجنة التنفيذية غير ذلك.

 االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية في االجتماعھذا االتفاق المحدَّث يحل محل   -15
السادس والستين  جتماعفي اال هيوالموافق علقح المن الف-رفق الخامسالممحل و  نفيذيةالخامس والستين للجنة الت

 .لجنة التنفيذيةل

 التذييالت

 
 ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 11,495.31 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.13 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.07 األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5,885.18 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,470.53 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.22 األولى جيم 225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 18,865.44   جموعالم
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  

 أھداف االستھالك

1-1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استنفاد األوزون)
 تاحةغير م 17,468.0 19,408.8 19,408.8 غير متاحة غير متاحة

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

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 غير متاحة 17,468.0 19,408.8 19,408.8 غير متاحة غير متاحة

1-3-1 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى في قطاع 

 التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الھواء (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 غير متاحة 2,124.0 2,360.0 2,360.0 غير متاحة غير متاحة

1-3-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى في قطاع 

 وزون)(أطنان قدرات استنفاد األ المشكلة بوليسترينرغاوى ال
 غير متاحة 2,286.0 2,540.0 2,540.0 غير متاحة غير متاحة

1-3-3 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى في قطاع 

 رغاوى البوليوريتان الجاسئة (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 غير متاحة 4,340.0 5,310.0 5,310.0 غير متاحة غير متاحة

1-3-4 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى في قطاع 

 تكييف ھواء الغرف (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 غير متاحة 3,698.0 4,109.0 4,109.0 غير متاحة غير متاحة

1-3-5 
في قطاع  الحد األقصى المسموح به الستھالك مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

 المذيبات 
 غير متاحة 455.2 494.2 494.2 غير متاحة غير متاحة

 تمويل خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الھواء
 61,000,000 9,150,000 11,075,000 8,495,000 6,900,000 25,380,000 التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع (اليوئنديبي) 2-1-1
 4,396,900 640,500 775,250 594,650 483,000 1,903,500 تكاليف الدعم لليوئنديبي (دوالر أمريكي) 2-1-2

  المشكلة بوليسترينتمويل خطة قطاع رغاوى ال
  48,650,000 6,733,000 6,330,000 3,998,000 10,217,000 21,372,000 التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع (اليونيدو) (دوالر أمريكي) 2-2-1
 3,512,360 471,310 443,100 279,860 715,190 1,602,900 تكاليف الدعم لليونيدو (دوالر أمريكي) 2-2-2
 1,350,000 500,000 - - 390,977 459,023  التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة في القطاع (ألمانيا) (دوالر أمريكي) 2-2-3
 158,500 60,181 - - 47,059 51,260 تكاليف الدعم أللمانيا (دوالر أمريكي) 2-2-4

 تمويل خطة قطاع رغاوى البوليوريتان الجاسئة
 73,000,000 10,950,000 4,079,000 13,592,000 5,520,000 38,859,000 التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع (البنك الدولي) 2-3-1
 5,503,870 766,500 285,530 951,440 386,400 2,914,000 تكاليف الدعم للبنك الدولي (دوالر أمريكي) 2-3-2

 تمويل خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
 75,000,000 11,250,000 9,625,000 8,495,000 9,200,000 36,430,000 )التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع (اليونيدو 2-4-1
 5,432,150 787,500 673,750 594,650 644,000 2,732,250 تكاليف الدعم لليونيدو (دوالر أمريكي) 2-4-2

 تمويل خطة قطاع الخدمة، بما في ذلك برنامج التمكين
 5,240,000 786,000 1,173,000 1,104,000 598,000 1,579,000 وكالة المنفذة الرئيسية في القطاع (اليونيب)التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) لل 2-5-1
 586,400 87,960 131,269 123,547 66,921 176,703 تكاليف الدعم لليونيب (دوالر أمريكي) 2-5-2
 400,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 اع (اليابان)التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) للوكالة المتعاونة في القط 2-5-3
 52,000 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 تكاليف الدعم لليابان (دوالر أمريكي) 2-5-4

 تمويل التنسيق الوطني

2-6-1 
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) للوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع 

 يبي)(اليوئند
360,000 - - - - 360,000 

 27,000 - - - - 27,000 تكاليف الدعم لليوئنديبي (دوالر أمريكي) 2-6-2
 تمويل خطة قطاع المذيبات

 5,000,000 500,000 0 2,000,000 0 2,500,000 جمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) لوكالة المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي) 2-7-1
 362,500 35,000 0 140,000 0 187,500 تكاليف الدعم لليوئنديبي (دوالر أمريكي)  2-7-2

 إجمالي التمويل
 270,000,000 39,949,000 32,362,000 37,764,000 32,905,977 127,019,023 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3-1
 19,831,680 2,859,351 2,319,999 2,694,547 2,352,970 9,605,513 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2
 289,831,680 42,808,351 34,681,299 40,458,547 35,258,947 136,624,536 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3-3
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 تابع -ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 اإلزالة واالستھالك المؤھل المتبقي

 1,443.73 الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون مجموع 4-1-1
 35.99 *التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 10,015.59 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22- المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل 4-1-3
 0.00 الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 123- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
 0.00 عين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يت 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 10.13 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 123- االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
 0.00 طنان قدرات استنفاد األوزون)الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أ 124- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1
 0.00 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2
 3.07 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 124- االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-3
 1,681.25 ب الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1
 16.71 ** ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-2
 4,187.22 ب (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141- تھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربوناالس 4-4-3
 260.81 ب الموافق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون)142- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-1
 6.66 *** تعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب التي ي142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-2
 1,203.06 ب (أطنان قدرات استنفاد األوزون)142- االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-3
 0.00 التفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون)الموافق على تحقيقه بموجب ھذا ا 225- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-6-1
 0.00 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 225-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-6-2
 1.22 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 225- االستھالك المؤھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 4-6-3
-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-به استھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون XPSفي المائة من التمويل لمشروع  50دوالر أمريكي، بما في ذلك مشروع تحويل تصنيع الضاغط و 12 081 951بمبلغ  3مصاحب للتمويل الموافق عليه في السابق غير المدرج في الصف  *

 ب142
 دوالر أمريكي 2 753 079البالغ  3موافق عليه في السابق غير المدرج في الصف مصاحب للتمويل ال **

 22- به استھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون XPSفي المائة من التمويل بالنسبة لمشروع  50دوالر أمريكي، بما في ذلك  986 650البالغ  3مصاحب للتمويل الموافق عليه في السابق غير المدرج في الصف  ***
  ب142-والھيدروكلوروفلوروكربون

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39 
Annex X 

 

 
 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 
يتألف الجدول الزمني للموافقة على التمويل من عدة شرائح. وبموجب ھذا االتفاق، فإن الشريحة تُعرف   -1

-2على النحو المحدد في التذييل  بوصفھا مجموعة التمويل المحددة في كل سنة لكل خطة قطاعية أو للتنسيق الوطني،
  ألف.

- 2سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير من السنة المحددة في التذييل   -2
 ألف.

 
 ألف: شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 

 
الث للجنة التنفيذية في أي سنة بما ال يقل ستقدم الوكالة المنفذة الرئيسية، بالنيابة عن البلد، قبل االجتماع الث  -1

  :، التقارير التالية إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف لدراستھا في ذلك االجتماع2عن ثمانية أسابيع

ألف، وفقا للفقرة الفرعية  -1تقرير تحقق من استھالك كل مادة من المواد الواردة في التذييل   (أ)
قرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم تقرير التحقق ھذا إلى ) من االتفاق. وما لم ت2(أ)(5

جانب كل طلب شريحة وأن يتضمن التحقق من استھالك جميع السنوات ذات الصلة على النحو 
  ) من االتفاق التي لم تقر فيھا اللجنة باستالم تقرير تحقق بشأنھا؛1(أ)(5المحدد في الفقرة الفرعية 

خطة قطاعية، تقريرا سرديا وبيانات حسب السنة التقويمية تتعلق بالتقدم منذ السنة  فيما يتعلق بكل  (ب)
التي تسبق التقرير السابق، ينعكس فيه بالنسبة لكل قطاع الوضع في البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، 
 وكيف تسھم مختلف األنشطة في اإلزالة، وكيف تتعلق ببعضھا البعض. وينبغي أن يشتمل التقرير
على إزالة المواد المستنفدة لألوزون كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا 
البديلة المستعملة والبدائل المدخلة ذات الصلة، للسماح لألمانة بتزويد اللجنة التنفيذية بمعلومات عما 

قرير الضوء على حاالت ينتج من تغير في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط الت
النجاح والخبرات والتحديات المتعلقة بمختلف األنشطة المدرجة في الخطة، بما يعكس أي تغيرات 
في األوضاع في البلد، وتوفير معلومات أخرى ذات صلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على 

ن قبل وما يبررھا، مثل معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوية المقدمة م
حاالت التأخير واستخدام بند المرونة إلعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو 

من ھذا االتفاق، أو أي تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي  7المنصوص عليه في الفقرة 
اق ويمكن باإلضافة إلى ذلك ) من االتف1(أ)(5جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
  أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

فيما يتعلق بكل خطة قطاعية، وصفا خطيا لألنشطة المقرر االضطالع بھا حتى نھاية السنة المزمع   (ج)
). وينبغي أن يسلط الوصف الضوء 3(ب)(5تقديم فيھا طلب الشريحة التالية وفقا للفقرة الفرعية 

لى ترابط األنشطة وأن يأخذ في الحسبان التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح ع
السابقة؛ وستقدم البيانات في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا إشارة 

ة. كما إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة متوقعة على الخطة الشامل
ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات المدخلة على الخطة القطاعية الشاملة وأن يوضحھا. 
ويجوز تقديم وصف األنشطة القادمة كجزء من نفس وثيقة التقرير السردي المقدم بموجب الفقرة 

  الفرعية (ب) أعاله؛

نيع، تقرير تحقق يتعلق بالتحويل فيما يتعلق بكل خطة قطاعية تتضمن أنشطة لتحويل طاقات التص  (د)
  ) من االتفاق؛1(ب)(5الُمستكمل وفقا للفقرة الفرعية 

                                                      
أسبوعا كامال من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي  12ماليين دوالرات أمريكية قبل  5ينبغي تقديم الشرائح التي يزيد فيھا مستوى التمويل المطلوب عن 2

 .20/7بما يتماشى مع المقرر  ،سينظر في الطلب
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فيما يتعلق بكل خطة قطاعية، معلومات كمية لجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية   (ھ)
ي يتعين المقدمة من خالل قاعدة بيانات متاحة على اإلنترنت. ومن شأن ھذه المعلومات الكمية الت

تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، أن تعدل النص السردي للتقرير ووصفه (انظر 
(ج) أعاله) وخطة التنفيذ السنوية وأي تغييرات على الخطة الشاملة 1(ب) و1الفقرتين الفرعيتين 

  وستغطي نفس الفترات واألنشطة؛ و

(أ) إلى 1جز المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية موجزا تنفيذيا يتألف من نحو خمس فقرات، يو  (و)
  أعاله.(ھ) 1

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار -5التذييل 

 

إن مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة البيئة ھو المسؤول عن التنسيق الشامل لألنشطة التي يضطلع   -1
ساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية ويعمل كوحدة وطنية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبھا في 

  لألوزون، مسؤولة عن تنفيذ السياسات والتشريعات الوطنية فيما يتعلق بالرقابة على المواد المستنفدة لألوزون.

يجرى رصد االستھالك الوطني ويحدد على أساس بيانات اإلنتاج والبيانات الرسمية للواردات والصادرات   -2
  ) من ھذا االتفاق.2(أ)(5د التي تسجلھا المصالح الحكومية المختصة بما يتسق مع الفقرة من الموا

باإلضافة إلى النظام الوطني إلصدار التراخيص والحصص للواردات من المواد   -3
)، يجرى إنشاء نظام حصص 3(أ)(5الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلنتاج والصادرات منھا المشار إليه في الفقرة 

طى الشركات التي تستعمل كميات كبيرة من ھذه المواد في مختلف قطاعات االستھالك، كلما انطبق، للرقابة على يغ
  زيادة االستھالك وتحقيق خفض في االستھالك في ھذه الشركات وجمع بيانات االستھالك.

ى وقطاع اع الرغاووبالنسبة للقطاعات ذات مقادير كبيرة في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مثل قط  -4
وقطاع رغاوى البوليوريثان الجاسئة، يدار االستھالك بواسطة الحد من المشكلة بوليسترينالمذيبات وقطاع رغاوى ال

  الكميات ذات العالقة بالمواد التى تباع في السوق المحلية.

التي تنفذ أنشطة  يقوم مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة البيئة عن كثب باإلشراف على الشركات  -5
لضمان تحقق ھدف اإلزالة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التحول في المرحلة األولي من 

  ھذه الشركات.

ينسق مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة البيئة مع الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المتعاونة   -6
  المحددة في االتفاق. لتيسير التحقق من األھداف

يقوم مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت   -7
  ألف من ھذا االتفاق.-4) والتذييل 2(ب)(5المتعاونة في إعداد التقارير وفقا للفقرة 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

وئنديبي ھو الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد سيكون الي  -1
  الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيكون مسؤوال عن مجموعة من األنشطة، بما فيھا األنشطة التالية على األقل:

  األنشطة المتعلقة بالتنسيق الوطني؛  (أ)

قا لھذا االتفاق ووفقا إلجراءاته الداخلية ومتطلباته ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي وف  (ب)
  المحددة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالبلد؛

  ألف؛-4مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ والتقارير الالحقة وفقا للتذييل   (ج)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39 
Annex X 

 

9 

ف (باستثناء أھداف االستھالك الشاملة المحددة توفير تحقق مستقل للجنة التنفيذية يفيد بتحقيق األھدا  (د)
ألف) وإكمال األنشطة السنوية المتصلة بھا على النحو المبين في  -2من التذييل  2-1في الصف 

ألف. ويمكن أن يتألف ھذا التحقق المستقل من تجميع لعمليات -4خطة التنفيذ بما يتماشى مع التذييل 
  تي أجرتھا الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع ذات الصلة؛التحقق المستقلة الخاصة بكل قطاع ال

ضمان انعكاس الخبرات والتقدم في تحديثات الخطة القطاعية الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية   (ھ)
  ألف؛-4التالية بما يتماشى مع التذييل 

لسنوية والخطة الشاملة على الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ ا  (و)
  ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛-4النحو المحدد في التذييل 

  ضمان إجراء خبراء تقنيين مستقلين مؤھلين للمراجعات التقنية؛  (ز)

  إجراء مھام اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

واإلبالغ الدقيق عن  ضمان وجود آلية تشغيلية تُمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة وشفافة  (ط)
  البيانات؛

  ضمان أن تستند المدفوعات للبلد إلى استعمال المؤشرات؛ و  (ي)

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم في مجال اإلدارة والدعم التقني عند الطلب.  (ك)

الة المنفذة الرئيسية باختيار كيان بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرب عنھا في الحسبان، ستقوم الوك  -2
مستقل وتكليفه بإجراء تحقق مستقل من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للفقرة الفرعية 

ألف. ويجوز للوكالة المنفذة الرئيسية أن تفوض المھمة -4(د) من التذييل 1) من االتفاق والفقرة الفرعية 1(ب)(5
يھا في ھذه الفقرة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع على أساس الفھم أن مثل ھذا التفويض ال يتعارض المشار إل

مع مسؤولية الوكالة المنفذة الرئيسية المتعلقة بإجراء تحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  

 باء: دور اليوئنديبي -6التذييل 

اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري، وقطاع المذيبات،  سيكون  -1
  مسؤوال عن مجموعة من األنشطة الموصوفة في ھذه الخطط القطاعية، بما فيھا األنشطة التالية على األقل:

رمجة القطاعات على النحو تقديم مساعدة في مجال إعداد السياسة العامة والتخطيط واإلدارة لب  (أ)
  المحدد في ھذه القطاعات، حسب الطلب؛

ضمان التحقق من األداء والتقدم في الصرف وفقا لھذا االتفاق ووفقا إلجراءاته الداخلية ومتطلباته   (ب)
  على النحو المحدد في خطط القطاعات ھذه ومساعدة البلد في تنفيذ األنشطة وتقييمھا؛

  ألف؛-4اد خطط التنفيذ السنوية لقطاع التبريد الصناعي والتجاري وفقا للتذييل مساعدة البلد في إعد  (ج)

  ألف؛ و-4إعداد تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية وفقا للتذييل   (د)

  ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.  (ھ)

متعلقة بالقطاع ناشئة عن أي قطاع من  كما سيعمل اليوئنديبي كوكالة منفذة رئيسية في القطاع ألي التزامات  -2
قطاعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية غير مشار إليھا تحديدا في ھذا االتفاق، مع المسؤوليات التي 

  أعاله. 1تشبه إلى حد كبير تلك الواردة في الفقرة 
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  ج: دور اليونيدو-6التذييل 
 

لرئيسية لقطاع التبريد وتكييف الھواء باإلضافة إلى بالنسبة لقطاع ستكون اليونيدو، بصفتھا الوكالة المنفذة ا .1
رغاوي البوليسترين المشكلة، مسؤولة عن مجموعة من األنشطة الموضحة في ھذه الخطط القطاعية، بما في ذلك ما 

  يلي على األقل:

في الخطط القطاعية  تقديم المساعدة لتطوير السياسة وتخطيط وإدارة البرامج القطاعية كما ھي موضحة  (أ)
  للتبريد وتكييف الھواء ورغاوي البوليسترين المشكلة، متى كان ذلك مطلوبًا،

ضمان التحقق من األداء وفقًا لھذا االتفاق واإلجراءات الداخلية المحددة له والمتطلبات المحددة في   (ب)
اصة بالبلد ومساعدة البلد في الخطط القطاعية للتبريد وتكييف الھواء ورغاوي البوليسترين المشكلة الخ

  تنفيذ وتقييم األنشطة،

ضمان تقدم الصرف وفقًا لھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلبات الداخلية المحددة له كما ھي محددة في   (ج) 
  الخطط القطاعية للتبريد وتكييف الھواء ورغاوي البوليسترين المشكلة في البلد،

نفيذ السنوية القطاعية لتبريد الھواء ورغاوي البوليسترين المشكلة ذات مساعدة البلد في إعداد خطط الت  (د)
  ألف، -4الصلة وفقًا للتذييل 

  ألف، و -4تقديم التقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية حول ھذه األنشطة وفقًا للتذييل   (ھـ)

 ضمان إجراء التحقق المالي من األنشطة المنفذة.  (و)

  
 ومة ألمانيا: دور حكدال -6التذييل 

المشكلة، مسؤولة عن  بوليسترينستكون حكومة ألمانيا، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع رغاوى ال  -1
  مجموعة من األنشطة الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية، بما في ذلك ما يلي على األقل:

لبرمجة القطاعات على النحو تقديم مساعدة في مجال إعداد السياسة العامة والتخطيط واإلدارة   (أ)
  ، حسب الطلب؛المشكلةالمحدد في خطة قطاع رغاوى البوليسترين 

  
  مساعدة البلد في تنفيذ األنشطة وتقييمھا؛  (ب)

  
تقديم التقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع حول ھذه األنشطة بالشكل المبين في التذييل   (ج)

  ألف؛ -4
  
  مالي من األنشطة المنفذة.ضمان التحقق ال  )د( 

 

 : دور البنك الدوليھاء -6التذييل 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرب عنھا في الحسبان، سيقوم البنك الدولي باختيار كيان مستقل وتكليفه   -1
) من 2(أ)(5ألف، وفقا للفقرة الفرعية -2من التذييل  2-1بإجراء تحقق مستقل من استھالك البلد المحدد في الصف 

  ألف. -4) من التذييل 1(أ)(1ھذا االتفاق والفقرة الفرعية 

سيكون البنك الدولي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع رغاوى البوليوريتان، مسؤوال عن مجموعة   -2
 من األنشطة الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية، بما فيھا األنشطة التالية على األقل:
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اعدة في مجال إعداد السياسة العامة والتخطيط واإلدارة لبرمجة القطاعات على النحو تقديم مس  (أ)
  ، حسب الطلب؛رغاوى البوليوريتان المحدد في خطة قطاع

ضمان التحقق من األداء والتقدم في الصرف وفقا لھذا االتفاق ووفقا إلجراءاته الداخلية ومتطلباته   (ب)
للبلد ومساعدة البلد في تنفيذ  رغاوى البوليوريتان قطاعالمحددة على النحو المحدد في خطة 

  األنشطة وتقييمھا؛

  ألف؛-4وفقا للتذييل  رغاوى البوليوريتان مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ السنوية لقطاع قطاع  (ج)

  ألف؛ و-4إعداد تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن ھذه األنشطة وفقا للتذييل   (د)

  ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.  (ھ)

   
 واو: دور اليونيب -6التذييل 

سيكون اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية في قطاع خدمة التبريد، مسؤوال عن مجموعة من األنشطة   -1
  الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية، بما فيھا األنشطة التالية على األقل:

  ة في مجال إعداد السياسة العامة، حسب الطلب؛تقديم مساعد  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة المسؤول عنھا وإحالتھا إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة   (ب)
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لضمان التتابع المنسق لھذه األنشطة؛

  ألف؛- 4السنوية لقطاع الخدمة وفقا للتذييل  مساعدة البلد في إعداد خطط التنفيذ  (ج)

  ألف؛ و -4توفير تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن ھذه األنشطة وفقا للتذييل   (د)

  ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.  (ھ)

        

 : دور حكومة اليابانزين -6التذييل 

المنفذة المتعاونة في قطاع خدمة التبريد، مسؤولة عن مجموعة من  ستكون حكومة اليابان، بوصفھا الوكالة  -1
  األنشطة الموصوفة في ھذه الخطة القطاعية، بما فيھا األنشطة التالية على األقل:

  تقديم مساعدة في مجال إعداد السياسة العامة، حسب الطلب؛  (أ)

المنفذة المتعاونة وإحالتھا إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة   (ب)
  المنفذة الرئيسية في القطاع لضمان التتابع المنسق لھذه األنشطة؛

  ألف؛ و-4توفير تقارير تقدم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية في القطاع بشأن ھذه األنشطة وفقا للتذييل     (ج)

  ضمان التحقق المالي من األنشطة المنفذة.  (د)

 
 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

دوالرا أمريكيا لكل كغ  160من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمبلغ  10وفقا للفقرة   -1
ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا –2من التذييل  2-1من قدرات استنفاد األوزون يتجاوز المستوى المحدد في الصف 

  ألف.–2من التذييل  2-1صف الھدف المحدد في ال
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 ألف: التزامات تعھد بھا البلد فيما يتعلق بالتحويل في قطاع التبريد وتكييف الھواء -8التذييل 

 18خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، يوافق البلد على تحويل   -1
لتبريد وتكييف الھواء إلى تكنولوجيا الھيدروكربون كجزء من خطة خط تصنيع على األقل من خطوط إنتاج أجھزة ا

  قطاع التبريد وتكييف الھواء.
  
  
  

-----  
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  رــعش حاديالالمرفق 

  
بين غانا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن تخفيض استھالك المواد  عدلمال تفاقاال

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
يمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة غانا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في   - 1

ألف ("المواّد") إلى كمية مستدامة على النحو -ب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال المراق
طن من قدرات استنفاد األوزون قبل  37.25ألف ("األھداف والتمويل"). وھذا يساوي -2المبين في التذييل 

  امتثاال للجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر. 2020يناير/كانون الثاني   1

من  2-1يوافق البلد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواد على النحو المبين في الصف األفقي   - 2
ألف ("األھداف والتمويل") في ھذا االتفاق وكذلك في الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتلایر. -2التذييل 

، يفقد الحق في طلب 3يذية لتعھداتھا بالتمويل المحددة في الفقرة ويقبل البلد أنه بقبوله ھذا االتفاق وأداء اللجنة التنف
أو تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي استھالك لمواد يتجاوز المستوى المحدد في 

واد ألف باعتبار ذلك متفقا مع خطوة التخفيض بموجب ھذا االتفاق لكل الم-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ألف وفيما يتعلق بأي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصفين - 1وزون المحددة في التذييل المستنفدة لأل

  .3.1.5و 3.1.4

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  - 3  رھنا
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1-3ف األفقي التمويل المحّدد في الص

ألف ("الجدول الزمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
  التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2ن المواد كما ھو مبيّن في التذييل سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة م -  4
ذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على النحو المبيّن في مستقّل بتكليف من الوكالة المنف إجراء تحقّق

 (ب) من ھذا االتفاق.5الفقرة الفرعية 

ً لل -  5 جدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60بالشروط التالية قبل  يوما

 للموافقة على التمويل :

المعنية ھي جميع  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ عندما يكون ھناك الھيدروكلوروفلوروكربونية. 
 انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

قل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق أن يتم التحقق بشكل مست ) ب(
 غير مطلوب؛

أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وقدم   (ج)
لكل من ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ الشرائح") -4تقريرا عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل 

  السنوات التقويمية السابقة؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ  -4لتنفيذ الشرائح على ھيئة التذييل  اأن يكون البلد قد قّدم خطط  (د)
الشرائح") عن كل سنة تقويمية حتى السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول 

فسھا، أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة ن
  حالة الشريحة األخيرة ، وأن يكون قد حصل على موافقة من اللجنة على ھذه الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  -  6
األدوار") وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل ألف ("مؤّسسات الرصد و -5التذييـل 

 (ب).5ألف . وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة الفرعية  -5

تفاق، توافق اللجنة رغم أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب ھذا اال  -  7
التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر 
الظروف، من أجل تحقيق األھداف المحّددة في إطار ھذا االتفاق. وإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة 

. (د) 5و مبيّن في الفقرة الفرعية وأن تقّرھا اللجنة التنفيذية، كما ھ التالية ي خطة تنفيذ الشريحةيجب أن تًُوثَّق مسبقاً ف
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي 

ھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأن
 إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة   -  8
 لما يلي:

لد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل الب    (أ)
 خالل تنفيذ المشروع؛

 49/6و 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين  ةنفذوالوكاالت المأن يأخذ البلد     (ب)
 خالل تنفيذ الخطة.

إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن  -  9
كون الوكالة يعلى أن  يوئندبي مات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزا

فذة المتعاونة (الوكالة المنفذة على أن تكون الوكالة المنإيطاليا المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقت 
المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 رنامج التقييم التابع ألي من الوكالتين المنفذتين المشتركتين في ھذا االتفاق.إطار ب

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول   - 10
فق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموا

المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
(ب). تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة 5

لوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية بتوليھا مسؤولية تنفيذ األنشطة المنصوص في التنفيذ. وستقوم ا
الوكالة المنفذة وسوف تبرم باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. –6عليھا في قائمة التذييل 

أن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بش
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  لك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق.تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذ

من  4- 2و  2-2ف األفقي على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الص
 ألف.-2التذييـل 
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في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في   - 11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له ا لحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة 

شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم 
ألف، عن ّكل طن من  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل 

وسوف تناقش  تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد 

  .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر لن تخضع عناصر التمويل في ھذا االتفاق للتعدي  - 12
 على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة   - 13
تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة المتعاونة لتيسير 

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

التالية  يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة  - 14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى - 2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

(د)، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
إلى حين إتمامھا ھ) ألف (أ) و(ب) و(د) و(-4طة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل األنشطة المتبقية. وتستمر أنش

 ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   - 15
ة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعمل

  بطريقة مختلفة في االتفاق.

ويحل ھذا االتفاق المحدث محل االتفاق المبرم بين حكومة غانا واللجنة التنفيذية في االجتماع الحادي   -16
  والستين للجنة التنفيذية.

  
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39 
Annex XI  
 

4 

  تذييالت

  ـوادألف: الم - 1التذييل  .1

  إلجمالي التخفيضات في االستھالك البدايةنقطة  المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 42.6األولىجيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.7األولىجيم ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 57.3األولىجيمالمجموع

 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفرداتالصف
جدول تخفيضات بروتوكول1.1

مونتريال لمواد المرفق 
جيم، المجموعة األولى 

قدرات استنفاد (أطنان 
 )األوزون

متاحغير 57.3057.3051.5751.5751.5751.5751.5737.25غير متاحغير متاحغير متاح

الحد األقصى المسموح به 2.1
لالستھالك الكلي لمواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات األولى (بأطنان 
 )استنفاد األوزو

غير متاح57.3057.3051.5751.5751.5751.5751.5737.25غير متاحغير متاحغير متاح

التمويل المتفق عليه للوكالة 1.2
المنفذة الرئيسية 

) (بالدوالر بياليوئندي(
 األمريكي)

200,000 0 200,000 0 190,000 0 195,000 0 125,000 121,311 0 1,031,311 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2.2
الرئيسية (بالدوالر 

 األمريكي)

15,000 0 15,000 0 14,250 0 14,625 0 9,375 9,098 0 77,348 

 التمويل المتفق عليه للوكالة3.2
المنفذة المتعاونة (إيطاليا) 

 (بالدوالر األمريكي)

70,000 0 60,000 0 70,000 0 65,000 0 60,000 0 0 325,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 4.2
المتعاونة (بالدوالر 

 األمريكي)

9,100 0 7,800 0 9,100 0 8,450 0 7,800 0 0 42,250 

يهإجمالي التمويل المتفق عل1.3
 (بالدوالر األمريكي)

270,000 0 260,000 0 260,000 0 260,000 0 185,000 121,311 0 1,356,311 

إجمالي تكاليف الدعم 2.3
 (بالدوالر األمريكي)

24,100 0 22,800 0 23,350 0 23,075 0 17,175 9,098 0 119,598 

إجمالي التكاليف المتفق 3.3
 عليھا

294,100 0 282,800 0 283,350 0 283,075 0 202,175 130,409 0 1,475,909 

 13.19 بموجب االتفاق(باألطنان بقدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4

  0.00 رات استنفاد األوزون)في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا (باألطنان بقد 22- إزالة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4

  29.41 22- االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون3.1.4

  13.08 ب بموجب االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)142- مجموع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.5

  0.00 ت التي سبقت الموافقة عليھا (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)ب في المشروعا142- إزالة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.5

  1.62 ب142- االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون3.1.5

  
  
  
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39 
Annex XI 

 

5 

  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل - 3التذييل 
الثاني في السنة المحددة االجتماع  بقيس عليه في موعد ال سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة 1-

 ألف.-2في التذييل 

  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح - 4التذييل 
 سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء: 1-

زالة تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإ  (أ)
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 
الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في 
 الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من
المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات خاصة 
بخطة الشريحة السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
ن التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة م

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

لوروفلوروكربونية واستھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروك  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

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

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينھا وأخذ   (ج)
تبار. وينبغي أن يتضمن التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االع

الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 
المحددة في الفقرة ة نالسالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 

من الضروري إدخالھا (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر 5الفرعية 
  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تقدم وتدرج إلكترونيا في قاعدة للبيانات   (د)
وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب. وستعدل ھذه 

مية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية، كال من السرود والوصف الخاص المعلومات الك
(ج) أعاله)، وستغطي 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 

نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ كما أنھا ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى 
(ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال 1لخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية على ا

بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة 
  الجارية إذا رغب البلد والوكالة في ذلك؛

  

(أ) إلى 1ص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخ  (ھ)
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  (د) أعاله.1

  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھا- 5التذييل 

يتم تنسيق كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق وحدة األوزون الوطنية، الداخلة في خطة إدارة اإلزالة   -  1
  النھائية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

يكون للوكالة المنفذة الرئيسية دور بارز بشكل خاص في ترتيبات الرصد بحكم المھمة المنوطة بھا لرصد   -  2
واردات المواد المستنفدة لألوزون؛ والتي سيستخدم سجالتھا كمرجع في كل برامج الرصد للمشاريع المختلفة في 

ونية. وتقوم تلك المنظمة، مع الوكالة المنفذة المتعاونة إطار خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الھيدروكلوروفلوروكرب
بالمھمة الصعبة الخاصة برصد واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون غير القانونية مع إبالغ الوكاالت 

  الوطنية المختصة عن طريق مكتب األوزون الوطني 
  

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية- 6التذييل 
كالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من األنشطة يجري تحديدھا في وثيقة المشروع على ستكون الو  -  1

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

 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

- 4 مساعدة البلد في إعـداد خطط تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل  )(ب
 ألف؛

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد أُكملت   (ج)
 ألف.-4لتذييل على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع ا

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ألف -4النحو المحدد في التذييل  الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على  (ھـ)
وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛ وتشمل ھذه المسؤولية اإلبالغ عن 

 النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

دت بھا الوكالة المنفذة ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّ   (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ ) ز(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

 األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في  ) ط(

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

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. ) ك(
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تيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باخ 2-
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

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

  نفذة المتعاونةباء: دور الوكالة الم - 6التذييل 
  

  تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن:   -  1

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
    ي األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع ف

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال - 7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن  50 000ّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخ 11وفقا للفقرة   1-

  كّل طن من تخفيضات االستھالك التي لم تتحقق في أثناء السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
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  ثاني عشرلاالمرفق 

  جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةبين المعدل تفاق الامشروع 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  بشأن خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
بخفض  المتعلقلتنفيذية واللجنة ا جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةحكومة يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين   -1

 نسبتهألف ("المواد") إلى خفض مستدام -1االستخدام المراقب من المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
امتثاال للجداول الزمنية لبروتوكول  2020نون الثاني يناير/كا 1طن من قدرات استنفاد األوزون قبل  1.17

  مونتلایر.
 
-2من التذييل  2-1لتزام بحدود االستھالك السنوي للمواد على النحو المبين في الصف يوافق البلد على اال  -2

ألف ("األھداف والتمويل") في ھذا االتفاق والجدول الزمني للتخفيض لبروتوكول مونتلایر. ويقبل البلد أنه، بقبوله 
، يفقد الحق في طلب أو تلقي مزيد من 3 ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھداتھا بالتمويل المحددة في الفقرة

من  2-1التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي استھالك من المواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
ألف بوصفھا أخر خطوة للتخفيض بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل -2التذييل 

  .3- 2-4و 3-1-4يتعلق بأي استھالك من كل مادة من ھذه المواد يتجاوز المستوى المحدد في الصفين  األف، وفيم-1
  
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير   -3 رھنا

ً ھذا ألف ("األھداف وال-2من التذييل  1-3التمويل المحدد في الصف  تمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية مبدئيا
  ألف ("الجدول الزمني للموافقة على التمويل").-3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

  
ألف. وسوف يقبل -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكل مادة من المواد حسبما ھو مبين في التذييل   -4

 ً تحقيق حدود االستھالك ھذه، على النحو  للتأكد منإجراء تحقق مستقل من جانب الوكالة المنفذة ذات الصلة أيضا
  (ب) من ھذا االتفاق.5المبين في الفقرة الفرعية 

  
لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يف البلد بالشروط التالية،   -5
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبين في الجدول الزمني للموافقة على  60ل قب يوما

  التمويل:
  

ة ھي جميع السنوات منذ نيأن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة للسنوات المعنية. والسنوات المع ) أ(
لوروكربونية عندما يكون ھناك التزام سنة الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف

باإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي ُيقدم فيه طلب 
 التمويل؛

  
تحقيق ھذه األھداف قد خضع لتحقق مستقل، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق يكون أن  ) ب(

 لن يكون مطلوبا؛
  

بلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحددة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وقدم أن يكون ال ) ج(
ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ الشريحة") لكل سنة -4تقريرا عن تنفيذ الشريحة في شكل التذييل 

 ميالدية سابقة؛ 
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وخطة تنفيذ ألف ("شكل تقرير - 4أن يكون البلد قدم خطة تنفيذ الشريحة وفقا لشكل التذييل  ) د(
لكل سنة ميالدية وحتى السنة التي يتوقع فيھا وحصل على تأييد من اللجنة التنفيذية الشريحة") 

في حالة الشريحة األخيرة، حتى إكمال جميع وتقديم الشريحة التالية وفقا للجدول الزمني للتمويل، 
  األنشطة المتوقعة.

  
ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطته بموجب   -6

الرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات  ھذاوتقدم تقريرا عن ھذه األنشطة ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") -5التذييل 
  (ب).5ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً لتحقق مستقل على النحو المبين في الفقرة الفرعية -5المحددة في التذييل 

  
التزاماته بموجب ھذا االتفاق، توافق ب للوفاءحين حدد التمويل على أساس تقديرات احتياجات البلد في   -7

ً لتغير  ھااللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وفقا
جب أن توثق عمليات إعادة التخصيص المصنفة الظروف، من أجل تحقيق األھداف المحددة بموجب ھذا االتفاق. وي

ً في خطة تنفيذ الشريحة التالية وأن تؤيدھا اللجنة التنفيذية، حسبما ھو مبين في الفقرة  كتعديالت رئيسية مسبقا
(د). أما عمليات إعادة التخصيص غير المصنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة 5الفرعية 
عليھا، قيد التنفيذ آنذاك، وإبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ الشريحة. وستعاد أي أموال متبقية إلى الموافق 

  الصندوق المتعدد األطراف عقب انتھاء الشريحة األخيرة من الخطة.
  
  :سوف ُيولى االھتمام الواجب بتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمة التبريد، وبصفة خاصة  -8
  

التي قد تطرأ  المحددةسوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لتلبية االحتياجات  ) أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

  
 49/6و 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل مقتضيات المقررين   )ب(

  خالل تنفيذ الخطة.
  
لكاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي يوافق البلد على تحمل المسؤولية ا  -9

 ةُيضطلع بھا نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وتوافق منظمة األمم المتحدة للتنمي
وافق البلد على عمليات في إطار ھذا االتفاق. ويوعلى أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ألنشطة البلد  الصناعية

التقييم الدورية التي قد ُتجرى في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار 
  برنامج الرصد التابع ألي وكالة رئيسية تشارك في ھذا االتفاق.

  
رجة في الخطة حسبما ھي مفصلة في ستتولى الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولية االضطالع باألنشطة المد  -10

يرات الموافق عليھا كجزء من طلبات يأول طلب متعلق بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع التغ
(ب). وتوافق اللجنة التنفيذية، 5الشرائح التالية، بما في ذلك دون أن تقتصر على التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

  .الوكالة المنفذة الرئيسيةألف إلى -2من التذييل  2-2بدأ، على تقديم الرسوم المحددة في الصف من حيث الم
  

في حال عدم تمكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المذكورة في   -11
لھذا االتفاق، عندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال ألف-2من التذييل  2-1الصف 

يحق له الحصول على التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن 
 ما يفيد عنالبلد  يقدمتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن 

فائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على و
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ألف، -7التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحددة في التذييل 
. استنفاد األوزون قدرات مقدرة بأطنانُمنجزة في أي سنة من السنوات، عن كل طن من تخفيضات االستھالك غير ال

وستناقش اللجنة التنفيذية كل حالة خاصة لم يمتثل فيھا البلد لھذا االتفاق، وتتخذ مقررات ذات صلة. وفور اتخاذ 
  .5المقررات، لن تكون الحالة الخاصة عائقا أمام الشرائح القادمة وفقا للفقرة 

  
لجنة التنفيذية في المستقبل قد تتخذه اعناصر التمويل في ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار  لن تخضع  -12

  يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستھالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
  

رئيسية لتسھيل تنفيذ ھذا سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة ال  -13
االتفاق. وبصفة خاصة، سيتيح للوكالة المنفذة الرئيسية سبل اإلطالع على المعلومات الالزمة للتحقق من االمتثال 

  لھذا االتفاق.
  

خر السنة التي تلي آواالتفاق المرتبط بھا في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسُتكمل خطة إدارة إزالة   -14
ألف. وإذا كانت ھناك أنشطة ال تزال معلقة في - 2د لھا الحد األقصى إلجمالي االستھالك في التذييل أخر سنة حد

(د)، فسيتأخر 5ذلك الوقت، وكان من المقرر تنفيذھا في الخطة وعمليات التنقيح الالحقة لھا وفقا للفقرة الفرعية 
ألف (أ) -4وفقا للتذييل سارية متطلبات اإلبالغ  تظلوالتمويل حتى نھاية السنة التي تعقب تنفيذ األنشطة المتبقية. 

  ) حتى وقت اإلكمال إذا لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.ھو(ب) و(د) و(
  

فذ كافة االتفاقات المحددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبين في تن  -15
لة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعم

  تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.
  

يحل ھذا االتفاق الحديث االتفاق المبرم بين حكومة جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة واللجنة التنفيذية   -16
  في االجتماع الستين للجنة التنفيذية.

  
  التذييالت

  
  ألف: المواد- 1التذييل 

  
  نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستھالك المجموعة  المرفق  المادة

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

  1.8  األولى  جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب الوارد 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

  
  

1.55  

  3.35      المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل- 2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010   
جدول تخفيضات بروتوكول  1-1

مونتريال لمواد المجموعة األولى 
من المرفق جيم (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون)

غير 
 متاح

 غير متاح 1.76 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.70 2.70 غير متاح غير متاح

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 
المجموعة األولى من المرفق 

استنفاد (أطنان قدرات  جيم
 األوزون)

غير 
 متاح

 غير متاح 1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62 1.80 1.80 غير متاح غير متاح

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
سية (اليونيدو) المنفذة الرئي

 (دوالر أمريكي)

15,000 107,000 294,955 148,000 82,000 82,000 82,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,166,955 

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

1,125 8,025 22,122 11,100 6,150 6,150 6,150 9,825 5,625 5,625 5,625 87,522 

مجموع التمويل المتفق عليه  3-1
 (دوالر أمريكي)

15,000 107,000 294,955  148,000 82,000 82,000 82,000 131,000 75,000 75,000 75,000 1,166,955 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

1,125 8,025 22,122 11,100 6,150 6,150 6,150 9,825 5,625 5,625 5,625 87,522 

ع التكاليف المتفق عليھا مجمو 3-3
 (دوالر أمريكي)

16,125 115,025 317,077 159,100 88,150 88,150 88,150 140,825 80,625 80,625 80,625 1,254,477 

 0.63 التي يتعين تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استفاد األوزون) 22-إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 التي تحققت في مشروعات موافق عليھا سابقا (أطنان قدرات استفاد األوزون) 22-الة الھيدروكلوروفلوروكربونإز 4-1-2

 1.17 (أطنان قدرات استفاد األوزون) 22-االستھالك المتبقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-3

 1.55 بوليوالت السابقة الخلط المستوردة الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب الوارد في ال141-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

قدرات استنفاد ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي يتعين تحقيقھا من خالل المشروعات الموافق عليھا سابقا (أطنان 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 األوزون)

0 

 0  ب الوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141-االستھالك المتبقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف: - 3التذييل 
  
  ألف.-2للموافقة عليھا قبل االجتماع الثاني للسنة المحددة في التذييل لن ينظر في تمويل الشرائح القادمة   -1
  

  تقرير وخطة تنفيذ الشريحةألف: شكل - 4التذييل 
  

  يتكون الطلب المتعلق بتقرير وخطة تنفيذ الشريحة من خمسة أجزاء:  -1
  

زالة المواد، وكيف تقرير سردي يتعلق بالتقدم في الشريحة السابقة، يبين حالة البلد فيما يتعلق بإ  (أ)
تسھم مختلف األنشطة في اإلزالة وكيف ترتبط ببعضھا البعض. كما ينبغي أن يبرز التقرير حاالت 
النجاح والخبرات والتحديات المتعلقة بمختلف األنشطة المدرجة في الخطة، ويبين تغير الظروف 

يرات يا على أي تغفي البلد، ويقدم معلومات أخرى ذات صلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيض
مقابل خطة الشريحة المقدمة في وقت سابق وما يبرر ھذا التغيير، مثل وجود تأخيرات، أو 
استعمال بند المرونة الذي يسمح بإعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، حسبما ھو 

سردي من ھذا االتفاق، أو حدوث تغييرات أخرى. ويشتمل التقرير ال 7منصوص عليه في الفقرة 
(أ) من االتفاق ويمكن أن يتضمن 5على جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

  السنة نفسھا؛تتعلق بأيضا معلومات عن أنشطة 
  

تقرير تحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   (ب)
(ب) من االتفاق. ويجب أن ُيقدم تقرير التحقق 5رة الفرعية ألف، وفقا للفق-1المذكورة في التذييل 

ھذا مع كل طلب شريحة ما لم تقرر اللجنة التنفيذية غير ذلك ويجب أن يشتمل على تحقق من 
(أ) من االتفاق 5االستھالك في جميع السنوات ذات الصلة حسبما ھو محدد في الفقرة الفرعية 

  لتنفيذية بعد بتقرير التحقق؛جنة اللسنوات التي لم تعترف فيھا الل
  

لط الضوء على سُي◌ُ وصف خطي لألنشطة التي يتعين االضطالع بھا في الشريحة التالية،   (ج)
راعي الخبرات المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة. كما يو األنشطة الترابط بين

التقدم المحرز، فضال عن أي ينبغي أن يشتمل الوصف على إشارة إلى الخطة الشاملة وإجمالي 
السنة المحددة في على الوصف  يشتملتغييرات ممكنة في الخطة الشاملة المتوقعة. وينبغي أن 

(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف ويشرح أية عمليات تنقيح أدخلت 5الفقرة الفرعية 
  وجد أنھا ضرورية؛وعلى الخطة الشاملة 

  
الكمية للتقرير والخطة، تدخل في قاعدة البيانات على االنترنت، وفقا مجموعة من المعلومات   (د)

وسُتحدث البيانات الكمية، التي  لق بالشكل المطلوب.عللمقررات ذات الصلة للجنة التنفيذية فيما يت
) أ(1يتعين تقديمھا كل سنة ميالدية، السرد والوصف المشمول بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 

، وستغطي نفس الفترات الزمنية واألنشطة؛ (ج) أعاله)1(انظر الفقرة الفرعية  والخطة )أعاله
وستقدم أيضا المعلومات الكمية بخصوص أي مراجعات للخطة الشاملة على النحو الوارد في 

للسنوات السابقة سوى تكون المعلومات الكمية مطلوبة ال . وفي حين (ج) أعاله1 الفرعية الفقرة
على خيار تقديم معلومات إضافية تتعلق بالسنة الحالية إذا رغب سيشتمل الشكل إال أن والقادمة، 

  البلد والوكالة في ذلك؛
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، يوجز المعلومات المشار إليھا في الفقرات الفرعية يتألف من حوالي خمس فقراتموجز تنفيذي   ھ)( 
  (د) أعاله.1(أ) إلى 1

  
  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به- 5التذييل 

  
ستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد   -1

  الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيدو.
  
وستعين اليونيدو مسؤولية رصد إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من   -2

  ن محليين مستقلين.مستشاريخطة إلى شركة محلية مستقلة أو إنجاز أھداف األداء المحددة في ال
  

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية- 6التذييل 
  
  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة ُتحدد في وثيقة المشروع على النحو التالي:  -1
  

ق واإلجراءات والمتطلبات الداخلية ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي وفقا لھذا االتفا  (أ)
 الخاصة به، على النحو المبين في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛

 
 ألف؛-4إعداد خطة تنفيذ الشريحة والتقرير الالحق وفقا للتذييل  فيمساعدة البلد   (ب)

  
لمرتبطة بھا قد يفيد بأن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية ا ةتقديم تحقق إلى اللجنة التنفيذي  (ج)

 ألف؛ -4أكملت حسبما ھو محدد في خطة تنفيذ الشريحة بما يتماشى مع التذييل 
  

ضمان إدراج الخبرات والتقدم المحرز في تحديثات الخطة الشاملة وخطط تنفيذ الشرائح القادمة   (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1بما يتماشى مع الفقرتين الفرعيتين 

  
ألف فضال -4يات اإلبالغ عن الشرائح والخطة الشاملة حسبما ھو محدد في التذييل استيفاء مقتض  (ھ)

 عن تقارير إكمال المشروعات لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛
  

الوكالة  اضطلعت بھاخبراء تقنيين مستقلين مؤھلين المراجعات التقنية التي  يضمان أن يجر  (و)
 المنفذة الرئيسية؛

  
 ت اإلشراف المطلوبة؛االضطالع ببعثا  (ز)

  
لخطة تنفيذ الشريحة واإلبالغ عن ويتسم بالشفافية تنفيذ فعال تسمح ب تعملضمان وجود آلية   (ح)

 البيانات بشكل دقيق؛
  

 ضمان أن المبالغ المدفوعة تستند إلى استعمال المؤشرات؛  (ط)
 

 لتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري وا  (ي)
  
وبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء معرب عنھا، ستختار الوكالة المنفذة الرئيسية شركة مستقلة   -2

وستكلفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالستھالك من المواد 
 ألف.-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5الفرعية  ألف، وفقا للفقرة-1ة في التذييل مذكورال
  

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال-7التذييل 
  
دوالرا أمريكيا عن  50,000 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار 11وفقا للفقرة   -1

  .خالل السنة الستھالك التي لم تتحققكل طن من قدرات استنفاد األوزون لتخفيضات ا
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  الثالث عشرالمرفق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  اريترياحكومة اتّفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  اريتريا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
من  0.07واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1راقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال الم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
خط األساس لالستھالك الالزم  في حالة تعديل، ةمونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحد

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، ، مع تعديل التالمنقحة 7لالمتثال بناء على بيانات المادة 

 

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

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
لصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من ا3في الفقرة 

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

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

 

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

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

 

من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف اللمواد كما يأتي في ل المذكورة

 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة 

 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  ط التاليةبالشرو

 

لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي وكلوروفلوروكربونيةالھيدر
 ؛طلب التمويلالقطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 وب؛غير مطل
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") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  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  ،ة بمقتضى الجدول الزمني للتمويلالتاليتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

وأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  ؛ھذه الخطةالتنفيذية على 

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

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

  ال لمدة ھذا االتفاق.مونتري

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

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحدّ  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5دة في التذييل وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي  من ھذه المبالغ وفقا

 ألف:-1

 

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 نفيذيةتاجتماع للجنة الأسابيع قبل أي 

  ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف التي يمكن أن تتعلقالمسائل   )1(

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

 المنفذة وأمخصص لفرادى الوكاالت الثنائية لتمويل الالسنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

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

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

  ؛الالحقالسنوي 

اف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطر  (ج)
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 

تي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة ال  (أ)
 خالل تنفيذ المشروع؛

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

وم بھا أو كافة األنشطة التي يقعن على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة على أن ت اليونيدو توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
وُيوافق البلد على الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. المتعاونة) تحت إشراف 

عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو 
 في ھذا االتفاق. ةع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركابفي إطار برنامج التقييم الت

 

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

لوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع ا
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد  باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية.–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة 
 والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية وتوافق .للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف

 

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

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

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف -7محّددة في التذييل ال بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")
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وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
ة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية البلد لھذا االتفاق على حد

  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

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

 

والوكالة المنفذة [الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ]ذة المتعاونةالوكالة المنف[لة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا ]المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى  ألف.-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و

 

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

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 0.1 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

  المجموع  2020 2019  2018 2017  20152016  2014  2013  2012  الصف
جدول تخفيضات بروتوكول 1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان

 قدرات استھالك األوزون)

  ال يوجد 0.07 0.09 0.09 0.09 0.090.09 0.1 0.1  ال يوجد

الحد األقصى المسموح به 1-2
لي من موادلالستھالك الك

المرفق جيم، المجموعة األولى
(أطنان قدرات استھالك

 األوزون) 

  ال يوجد 0.07 0.09 0.09 0.09 0.090.09 0.1 0.1  ال يوجد

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

 (دوالر أمريكي)
40,0000 0 0 27,000 0 0 0 17,500 84,500 

لوكالة المنفذةتكاليف دعم ا 2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

5,200 0 0 0 3,510 0 0 0 2,275 10,985 

التمويل الموافق عليه للوكالة 2-3
المنفذة المتعاونة (اليونيدو)

 (دوالر أمريكي)
40,0000 0 0 40,000 0 0 0 0 80,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

3,600 0 0 0 3,600 0 0 0 0 7,200 

إجمالي التمويل المتفق عليه 3-1
 (دوالر أمريكي)

80,0000 0 0 67,000 0 0 0 17,500 164,500 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر 3-2
 أمريكي)

8,800 0 0 0 7,110 0 0 0 2,275 18,185 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3-3
 (دوالر أمريكي)

88,8000 0 0 74,110 0 0 0 19,775 182,685 

 0.03  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربونية 4-1-1
 0  (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)الذى يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22 –الكلوروفلوروكربون  4-1-2
 0.07  (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

في السنة  الثانياالجتماع موعد ليس قبل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف.-2لتذييل المحددة في ا
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

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

 

، وتعليق على حالة البلد فيما الموافقة على الشريحة السابقةامنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ)
ام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھ

يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات 
تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك التي تغييرات الالمدرجة في الخطة، وأن يعلق على 

مقارنة على معلومات عن أي تغييرات  أيضاينبغي أن يشتمل التقرير من المعلومات ذات الصلة. و
السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص  الشريحةبخطة 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة  من التغييرات، وأن يقدم

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واست  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ة،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج) الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رام ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج ئح أخ
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ

ة  رات ممكن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  السنواتمن المنظور أن تطرأ عل

على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 
. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا

  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالكمية الخاصة  مجموعة من المعلومات  (د)
ديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

رة  التقرير (انظر الفق ة مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب السنة التقويمي
ة  ة (أ) أ1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1ع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

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

  ر المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدوا -5التذييل  
 

 

سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھا ھذه   1
  الخطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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ة وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلق  2
برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد 
لمختلف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة 

من المواد المستنفدة غير القانونية الواردات والصادرات  المنفذة المتعاونة، بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد
  لألوزون، وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

ة ـفي وثيق كل أكبرھا بشديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :ولكنھا تشمل على األقل ما يلي المشروع

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)
الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛

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

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

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 السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

دت بھا الوكالة المنفذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّ الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

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

  ة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشط  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
تمويل كل وكالة منفذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

   ؛استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى   )ك(
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 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةارة إزالة المواد بإجراء التحقق من نتائج خطة إد اوتكليفھ ةمستقل منظمة

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

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

لكنھا ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد ھذه األنشطة وة أنشطة. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموع  1
  تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
    تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان 

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من المواد المستنفدة لألوزون  رامغيلوك

 ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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 لرابع عشراالمرفـق 
  

  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 -1عمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االست

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

 

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

ھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع 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 لألالمواد ھذا االتفاق لجميع 

  .(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 الت 3- نفيذية، 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 

 

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

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .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 الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية

 

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

الغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإلبيوجد 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-4تذييل على ھيئة ال 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 

ائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت في الم 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 

  الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛ جميع األنشطة

 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 بباإلنتاج والصادرات، و الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر،
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 -5ـل التذيي

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

 

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

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

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

  ؛ الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات   )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؛ 

ذ السنوية المعتمدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيتقديم   )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 يد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ ق
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  و ؛الالحقالسنوي 

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

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـلقطسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ا 8-
 :لما يلي

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

بالمقررين  بعين االعتبار الكامل الشروط الواردةالت 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. المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 في ھذا االتفاق. ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةع ابإطار 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 اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2التذييـل 

 

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

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 تنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة المنقزمني 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 لتمويل بسبب عدم االمتثال")ا
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

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

 

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

 

في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية رحلة األولى من المإنجاز  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 يھا وفقبقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عل

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 تنف 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

 المـوادألف:  - 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
 

  

 ألف: األھداف والتمويل - 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

الحد األقصى المسموح به  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)

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

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
  كي)أمري

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

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
  (دوالر أمريكي)

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

 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-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 3.44  (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك 141-وكربونإجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلور 4-2-1

  األوزون)
0 

ات استھالك ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدر141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
  األوزون)

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  األولاالجتماع افقة عليه في سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للمو .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

 
 سنة السابقة للتقريرالمنذ 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

ا ا جة مباشرةينتك ادة، والتكنولوجي دائل ذات الصلة لتنفيذ األنشطة، حسب الم ة المستخدمة والب لبديل
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 أن يعلق على المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، و 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

ى النحو المنصوص  وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ ذ الشريحة، عل خالل تنفي
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
  األنشطة في السنة الحالية؛ باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن

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

مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق
(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 ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة،  طلب لتق الشريحة التالي
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 رز، فضرإلش دم المح املة والتق ة الش ى الخط ن ة إل ة م رات ممكن ن أي تغيي ال ع

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 الھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  مستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

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

ة نة التقويمي ب شريحة الس 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 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  من موجز 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
  وكالة المنفذة الرئيسية.اإلبالغ بمساعدة الالرصد والوطنية، عن 

  

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

  

شكل سنوي في التواريخ المستحقة أو سوف تقوم الوزارة بجمع واإلبالغ عن البيانات والمعلومات التالية ب  .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)
  متعدد األطراف.للصندوق ال

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 ه عن طريق الوزارة، إلى الوكالة المنفذة الرئيسية في نھاية كل فترة خطة تنفيذ سنوية. موحًدا، مصدَّق علي
سيشمل حالة امتثال البلد لبنود االتفاق وسيُقدَّم إلى االجتماع ذي الصلة للجنة التنفيذية باإلضافة إلى خطة وتقارير 

 التنفيذ السنوية.

 
 ذة الرئيسيةألف: دور الوكالة المنف - 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 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة 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 الى النحو المبيّن في خطة قد أُكملت عل

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 السنويةبات اإلبالغ الخاصة الوفاء بمتطل  )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 المان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة ض  (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

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

 كيانلة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكا 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.

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: 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.-2من التذييل  2-1الصف الھدف المحدد في 

  

  

_ _ _ _  
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 خامس عشرالالمرفـق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  تنزانيا المتحدة جمھورية   حكومةاتّفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

يتعلق بإجراء البلد") واللجنة التنفيذية فيما ("  تنزانيا المتحدة جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
واّد") إلى كمية ثابتة ألف ("الم -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  1.11قدرھا 
خط األساس  في حالة تعديل، ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة الزمنية لبروتوكول مونتلایر على أساس أن

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، ، مع تعديل التالمنقحة 7لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

 

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

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
ي طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك ، يفقد الحق ف3في الفقرة 

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

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

 

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

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

 

من تحقيق حدود االستھالك  تحّقق مستقلّ  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة 

 

في حالة عدم وفاء البلد  تمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على ال 5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  بالشروط التالية

 

لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد ة على السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافق

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  جنة التنفيذيةت اللقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

ح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائ
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  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 طلتي يُ االسنة 

وأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  ؛التنفيذية على ھذه الخطة

 والستينقدمة إلى االجتماع الثامن جميع الطلبات الم 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 بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
نية المنصوص عليه في بروتوكول البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ة السابق السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-
ً ل لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي تغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض من ھذه المبالغ وفقا

 ألف:-1

 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
ية قائمة تقدم ثمانية أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنو (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

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

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

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

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

  ؛الالحقالسنوي 

لغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة سوف تعاد أي مبا  (ج)
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 

تفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا اال  (أ)
 خالل تنفيذ المشروع؛

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن ذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھ 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

وكالة المنفذة كون الوكالة المنفذة المتعاونة (العلى أن ت اليونيدو توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
وُيوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 

عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو 
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابفي إطار برنامج التقييم الت

 

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

ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد باء في إطار التنسيق الشام–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

عقد اجتماعات منتظمة والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك 
 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف

 

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

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 
ً لجدول لا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني تمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفذية التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفي

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")
دم امتثال وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت ع مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
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البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

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

 

والوكالة المنفذة [الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ]الوكالة المنفذة المتعاونة[لة المنفذة الرئيسية التيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوك ]المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و

 

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

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 1.7 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  الصف
جدول تخفيضات بروتوكول 1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان

 قدرات استھالك األوزون)

  ال يوجد 1.11 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.70 1.70  ال يوجد

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

 األوزون) 

  ال يوجد 1.11 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.70 1.70  ال يوجد

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

 (دوالر أمريكي)
55,000 0 0 0 33,000 0 0 0 22,000 110,000 

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

  7,1500004,2900 0 0 2,860 14,300 

التمويل الموافق عليه للوكالة 2-3
المنفذة المتعاونة (اليونيدو)

 (دوالر أمريكي)
50,000 0 0 0 50,000 0 0 0 0 100,000 

كالة المنفذةتكاليف دعم الو 2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

4,5000004,5000 0 0 0 9,000 

إجمالي التمويل المتفق عليه 3-1
 (دوالر أمريكي)

105,000 0 0 0 83,000 0 0 0 22,000 210,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر 3-2
 أمريكي)

11,650 0 0 0 8,790 0 0 0 2,860 23,300 

ف المتفق عليھاإجمالي التكالي 3-3
 (دوالر أمريكي)

116,650 0 0 0 91,790 0 0 0 24,860 233,300 

 0.59  قدرات استنفاد األوزون)بالمتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان  22-مجموع الھيدروفلوروكربونية 4-1-1

 0  قدرات استنفاد األوزون)ب(بأطنان في السابق الذى يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا  22 –الكلوروفلوروكربون  4-1-2
 1.11  قدرات استنفاد األوزون)ب(بأطنان  22- الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

في السنة  الثانياالجتماع يس قبل موعد لسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف.-2المحددة في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

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

 

ة البلد فيما ، وتعليق على حالالموافقة على الشريحة السابقةامنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ)
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات 

، وأن يقدم غير ذلك تطرأ على الظروف في البلدالتي تغييرات الالمدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
مقارنة على معلومات عن أي تغييرات  أيضامن المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير 

السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص  الشريحةبخطة 
ا االتفاق، أو غير ذلك من ھذ 7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدار  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

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

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ة،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج) الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش ذ الم رائح أخ ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس تج
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ

ة  رات ممكن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي
املة.  ى الخطة الش ذا الوصف من المنظور أن تطرأ عل المحددة في  السنواتوينبغي أن يغطي ھ

على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 
. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا

  ؛ة الفرعية (ب) أعالهبوصفه التقرير السردي بموجب الفقر

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوص رة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق ف الخاص ب
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، 

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

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 

ستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد تنفيذ أنشطة المشروع وسوف تعد تقرير حالة ربع سنوي عن   -1
المشروع. ولذا سوف يضمن برنامج الرصد فعالية جميع المشروعات المقترحة في إطار خطة إدارة إزالة المواد 

فلوروكربونية من خالل الرصد المستمر واالستعراض الدوري ألداء المشروع االنفرادي، وستجري الھيدروكلورو
  عملية تحقق مستقلة بواسطة خبير استشاري ترتبه الوكالة المنفذة الرئيسية 
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وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلقة   2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد برصد 

لمختلف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة 
من المواد المستنفدة غير القانونية ات والصادرات المنفذة المتعاونة، بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الوارد

  لألوزون، وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

ة ـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :ولكنھا تشمل على األقل ما يلي المشروع

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)
الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛

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

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

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

الشاملة على  والخطة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

الوكالة المنفذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

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

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
تمويل كل وكالة منفذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

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

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةلة المواد بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزا اوتكليفھ ةمستقل منظمة

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

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

لكنھا ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد ھذه األنشطة و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1
  تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
    لتتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق ا

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 ل المخّصص بمقدارالتموي من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من المواد المستنفدة لألوزون  رامغيلوك

 ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 

 

--------- 
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 سادس عشرالمرفـق ال

      
  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة جنوب أفريقياحكومة اّتفاق بين مشروع 

  كلوروفلوروكربونھيدرواستھالك الإنتاج و خفيضتل
  
خفض االستخدام واللجنة التنفيذية فيما يتعلق ب(البلد)  جنوب أفريقيا حكومةھذا االتفاق التفاھم بين  مثّلي 1-

 طن 240.31 قدرهمستوى واّد") إلى ألف ("الم -1لمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ا ع للرقابة منالخاض
مع مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال يتماثلبما  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون ب

ي حالة تعديل استھالك خط األساس لالمتثال استنادا إلى البيانات الفھم بأن ھذا الرقم سيتم مراجعته مرة واحدة، ف
 .7المراجعة للمادة 

  
 

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

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 
ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات -2من التذييل  2- 1جاوز المستوى المحدد في الصف األفقي للمواد يت

اوز ـجألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 
(االستھالك المؤھل المتبقي) من  3- 5-4و 3-4-4 ،3- 3-4، 3-2-4، 3-1- 4 وففي الصف لكل مادة ددـالمستوى المح
  .كل من المواد

 
وفير  3- ى ت دأ، عل ة، من حيث المب ة التنفيذي اق، توافق اللجن ذا االتف رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ

ّدد في الصف األفقي  ذييل  1-3التمويل المح د. وستوفألف ل -2من الت ذا اللبل ة ھ ة التنفيذي ل، من حيث ر اللجن تموي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
ة.  4- واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إلزال ة المقدم يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعي
ة و رة الفرعي ا للفق ذا اال5وفق ن ھ اق، (ب) م ل تف د سوف يقب راءالبل تقّل  إج ق مس تھالك تحّق دود االس ق ح ن تحقي م

اق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة ذا االتف ه أعاله  .من ھ ق المشار إلي وسيجرى التحقي
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 
د  ويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التم 5- اء البل في حالة عدم وف

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية

نّية. لجميع السنوات المع 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 

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

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

") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الأن يكون البلد قد قدم تقارير   (ج)
ذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفي
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛

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

  األخيرة؛ الشريحةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

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

  كول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.بروتو

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
نويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل  ابقة  الس الس

ا ومسؤوليا اً ألدوارھ ذييل وفق ي الت ّددة ف ى النحو -5تھا المح تّقل عل ق المس ذا الرصد أيضاً للتحّق ألف. وسيخضع ھ
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 
ا، أو جزء توافق و 7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع

ة وستھالك االفي ق أسلس خفض من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقي ذييل لإزال واد المحددة في الت لم
 :ألف-1
 

بقاً   (أ) ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا إع ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتيع قبل أي اجتماع للجنة الثمانية أساب

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

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

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

ديم   )4( دة تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل تموي
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي التنفي

 ؛الالحقالسنوي 

خال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إد  (ج)
ة  ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال
ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق التنفيذية كجزء من خطة تنفي
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لتكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف المقدم لتغيير التكنولوجيا ا
ى أن  د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س في أطنان قدرات استنفاد األوزون الت
ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق

  ل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛التمويل الشام

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع اھمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويتبين 

ة  أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي ة األجنبي بسبب الملكي
و  ائي وھ د النھ د الموع أة بع ت منش بتمبر/أيلول  21أو إذا كان ة 2007س الغ اللجن يتم إب ). وس

  التنفيذية بھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

ا في   )ھ( ا داخلي يلتزم البلد باستكشاف إمكانية استخدام نظم الھيدروكربون السابقة الخلط بدال من خلطھ
ليما من  تلك المنشئات التي تصنع الرغاوي التي يغطيھا المشروع الجامع في حالة أن يكون ذلك س

 الناحية التقنية وممكنا من الناحية االقتصادية ومقبوال للمنشئات؛

رة   )و( اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .ا االتفاقالمتوقعة بموجب ھذ

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية وكايأخذ البلد والأن   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ا أو عن ة الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وـيوافق البلد على تحمل المسؤولي 9- وم بھ ي يق كافة األنشطة الت
اق. االلتزامات بموجب ھذا من أجل الوفاء ب نيابة عنه التي ُيضطلع بھا ى أن تكون االتف دو عل ة ووافقت اليوني الوكال

اق.  ذا االتف د ُتجري في المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھ ي ق يم الت ات التقي ى عملي د عل وُيوافق البل
ع ألي من اببرنامج التقييم التلصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار في االرصد والتقييم العمل المعنية ب إطار برامج

 في ھذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التالوكا
  

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

 ذ.المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المتعاونة لضمان التوقيت السليم وتتابع األنشطة في التنفي
 

ة ب 11- ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم المحددة في  إزال
ه ، أو عجألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب زه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئ

د  ديرھا، أن تعي ة، حسب تق لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ي لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا نقزمن ة التنفيذيم ّدده اللجن ل تح ى التموي ة عل ى ح للموافق د عل رھن البل د أن يب ة بع

ى أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
ة  ة التنفيذي وز للجن ه يج د بأن رف البل ل. ويعت ل أن تخفالتموي ة التموي ةض قيم ذييل  بالقيم ي الت ّددة ف ف -7المح  أل

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")بسبب عدم االمتثال تخفيضات في التمويل("
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ال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات،  وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتث
ة البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخا ة المعني ن تشكل الحال رارات، ل ذ ھذه الق

  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
ى  عناصر خضعتلن  12-  تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر عل

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

ذة الرئيسيةو ةالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي يمتثلسوف  13- ة المنف اق.  الوكال ذا االتف ذ ھ لتيسير تنفي
ال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية للوكاوعلى وجه الخصوص، سوف تتيح  ق من االمتث

 .لھذا االتفاق
 

ا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى من  المرحلةإنجاز  تمي 14- رن بھ في واالتفاق المقت
الي  ه إلجم ذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح ب ألف. وفي -2االستھالك في الت

ا  ة عليھ ا في الخطة والتنقيحات التالي ؤ بھ ة جرى التنب اء أنشطة معلق ة بق ة وفقحال رة الفرعي رة  (د)5ا للفق ، 7والفق
يرجأ  اإتمامفس نة ال ھ ة الس ى نھاي ة. وماحت ذ األنشطة المتبقي ة لتنفي ي سلي ا ف الغ المنصوص عليھ تمر أنشطة اإلب تس

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

 
ّين في  الشروط جميعذ تنف 15- المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المب

م  ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ ا المعن اق لھ ذا االتف تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھ
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

  تذييالت

  ادألف: المـو -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 قدرات استنفاد األوزون)ب(بأطنان 

 C I  210.9 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  0.3 123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.7-   123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  160.0 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  -0.8 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 369.7    المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل - 2لتذييل ا
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  الخواص الصف
2019 2020 

  المجموع

1-1 
بروتوكول مونتريال ل الزمنيجدول ال

 1مواد المرفق جيم، المجموعة بشأن 
 األوزون) قدرات استھالكبطنان باأل(

   240.31 332.73 332.73 332.73 332.73 332.73 369.70 369.70 ال يوجد

1-2 
المرفق الواردة في مواد الاستھالك 

قدرات بطنان باأل( 1جيم، المجموعة 
 استھالك األوزون) 

   240.31 270.20 270.20 332.73 332.73 332.73 369.70 369.70 ال يوجد

 للوكالة الرئيسيةالتمويل المتفق عليه  2-1
 )ةمريكياأل اتدوالربال( (اليونيدو)

1,960,229 2,592,620 0 1,302,335 499,612 0 178,760 0 0 6,533,556 

لوكالة المنفذة الرئيسية لدعم التكاليف   2-2
  )ةمريكياأل اتدوالربال(

137,216 181,483 0 91,164 34,973 0 12,513 
0 0 

457,349 

متفق عليھا التمويل الكلي ال  3-1
 ة)مريكياأل اتدوالر(بال

1,960,229 2,592,620 0 1,302,335 499,612 0 178,760 
0 0 

6,533,556 

 457,349 0 0 12,513 0 34,973 91,164 0 181,483 137,216 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)  3-2

مجموع التكاليف المتفق عليھا   3-3
 ة)مريكياأل اتدوالر(بال

2,097,445 2,774,103 0 1,393,499 534,585 0 191,273 
0 0 

6,990,905 

 16.72 قدرات استھالك األوزون)بطنان باألالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22- لھيدروكلوروفلوروكربونازالة إ مجموع 4-1-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(سابقة المشروعات الالتي يتعين تحقيقھا في  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 194.18 قدرات استھالك األوزون)بطنان باأل( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 160.00 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(ب التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(ب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(التي ستتحقق بموجب ھذا االتفاق  123- دروكلوروفلوروكربونمجموع إزالة الھي 4-3-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2
 0.26 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( 123-وكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من للھيدر 4-3-3
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  124- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(موافقة عليھا التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت ال 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-2
 0.68- قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل( 124-االستھالك المؤھل المتبقي من للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-3
 0 الك األوزون)قدرات استھب طنانباأل(ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 142- مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(ب التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا 142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-2
 0.84- قدرات استھالك األوزون)ب طنانباأل(ب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-3

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 
  
-2في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع في  اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1

  ألف.
 

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  أجزاء:من خمسة لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ألوزون وينبغي أن يشتمل التقرير على الموفيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي اد المستنفدة ل الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ن تغ تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ي يالص ر ف ي
ر  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. رات وينبغي أن يسلط التقري ى اإلنجازات والخب ذلك عل الضوء ك

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف تغيي
ر  على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ط)عل ة (خط ة بخط نوية التنف مقارن ذ الس ديمھا، ي ابق تق الس
ى  ذ الشريحة، عل كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي
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من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من 5لمحددة في الفقرة الفرعية حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة ا

  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

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

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  لم تقرير تحقق عنھا؛إلى تساللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ة،  لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ
ار ين االعتب ابقة بع ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ة؛ وس نة التقويمي ي أن الس . وينبغ
ة رإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  السنواتمن المنظور أن تطرأ عل
على  ل التغييرات التي أدخلتبالتفصيالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفقرة الفرعية 

 . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقةھاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة المقدمة ط التنفيذ السنويخطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة رة مع كل طلب شريحة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق ، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع ذ الس(ج) أع ة التنفي نوية وأي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

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

  األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ - 5التذييل 
 

خالل قسم حماية األوزون بمساعدة الوكالة المنفذة ستدار عملية الرصد بواسطة إدارة الشؤون البيئية من  .1
 الرئيسية؛

سيتم رصد وتحديد االستھالك باالعتماد على البيانات الرسمية للتصدير واالستيراد من المواد التي تسجلھا  .2
 اإلدارات الحكومية المختصة؛

ا على أساس سنوي في المواعيد ستقوم إدارة الشؤون البيئية بتجميع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنھ .3
المحددة أو قبلھا (أ) التقارير السنوية عن استھالك المواد التي ستقدم ألمانة األوزون و(ب) التقارير السنوية 
عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستقدم للجنة التنفيذية 

 ؛للصندوق المتعدد األطراف

إدارة الشؤون البيئية والوكالة المنفذة الرئيسية كيانا مؤھال مستقال إلجراء عمليات التقييم الكمي  تستخدم .4
 والنوعي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

الة المواد سيضطلع كبان التقييم على المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ خطة إدارة إز .5
 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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سيعد كيان التقييم ويقدم إلدارة الشؤون البيئية والوكالة المنفذة الرئيسية مشروع تقرير مجمع في نھاية كل  .6
خطة تنفيذ سنوية تشمل نتائج التقييم، والتوصيات الرامية إلى إجراء تحسينات أو تعديالت إن وجدت. وسوف 

 الة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق؛يتضمن مشروع التقرير ح

ولدى إدراج التعليقات وااليضاحات حسب مقتضى الحال من إدارة الشؤون البيئية والوكالة المنفذة الرئيسية،  .7
 يضع كيان التقييم الصيغة النھائية للتقرير ويقدمه إلدارة الشؤون البيئية والوكالة المنفذة الرئيسية؛

وتقدم الوكالة المنفذة الرئيسية نفس التقرير لالجتماع المعني ئية على التقرير النھائي توافق إدارة الشؤون البي .8
 .للجنة التنفيذية بجانب خطة التنفيذ والتقارير السنوية

  

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  :على النحو التالي لمشروعة اـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة  )أ ( ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ضمان التحّقق من األداء والتحّق
ّين في خطة  ى النحو المب ة إدارة الخاّصة به، عل ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

  بالبلد؛

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

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم )ج ( للجنة التنفيذية من أن األھداف ق
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يلمحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم ا )د ( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة  )ه ( ات اإلب نويةالوفاء بمتطلب ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
 ..لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4على النحو المحدد في التذييل 

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و ( ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز (

ذ خطة  )ح ( ن من تنفي ة تشغيلية تمّك فافيالضمان وجود آلّي ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق الغ تنفي ة واإلب
  الدقيق عن البيانات؛

د 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ط ( د، بالتشاور مع البل   ،من االتفاق، تحدي
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية؛

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

 بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق  )ك (

ار  2 انبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختي  كي
واد  ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ه ب تقل وتكليف ةمس تھالك ا الھيدروكلوروفلوروكربوني واد واس لم

ة 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل  رة الفرعي اق والفق ذييل 1(ب) من االتف -4(ب) من الت
 ألف.
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  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
دار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1 عن  اأمريكي ادوالر 131.3 التمويل المخّصص بمق

ذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من قدرات استنفاد األوزون من  رامغيلوككّل  من الت
  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2
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