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  المــتعــدد األطـــرافاللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق 

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع الثالث والسبعون

 2014نوفمبر/ تشرين الثاني  13 - 9باريس، 
 

 

 السبعين للجنة التنفيذيةو الثالثتقريــر االجتماع 
  

 

  
 

  مقدمـــة

والسبعون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر  ثالثعقد االجتماع ال .1
تشرين الثاني /نوفمبر 13 إلى 9، من في باريس، فرنسا، األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)منظمة 
2014. 

الصادر عن  XXV/18وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر  .2
 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال: خامساالجتماع ال

أستراليا وبلجيكا من البروتوكول:  5األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة األولى من المادة   (أ)
 ؛ (نائب الرئيس) والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الروسي والسويد وإيطاليا واليابان

الصين وجزر القمر وغرينادا من البروتوكول:  5األطراف العاملة بمقتضى الفقرة األولى من المادة   (ب)
  وأوروغواي. وموريشيوس (الرئيس) ونيكاراغوا والمملكة العربية السعودية

اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن، حضر االجتماع بصفة مراقبين ووفقا للمقررات الصادرة عن  .3
ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، كوكالة منفذة وأمين 

 الدولي.خزانة الصندوق، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والبنك 

للجنة  ونائب الرئيسوحضر االجتماع أيضا األمين التنفيذي ألمانة األوزون وموظفو األمانة، والرئيس  .4
الرئيسين المشاركين لفريق التكنولوجيا والتقييم أحد التنفيذ في إطار إجراءات عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال، و

 .ة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديوعضو من فرقة عمل تجديد الموارد التابع االقتصادي
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، والتحالف من أجل سياسة مرفق البيئة العالميةعن أمانة  ونممثلأيضا بصفة مراقبين ع وحضر االجتما .5
  جوية مسؤولة، ووكالة التحقيق البيئي وشيكو.

من جدول األعمال : افتتاح االجتماع 1البند   

، 2014بريمانز جوغرو، الذي رحب باألعضاء في آخر اجتماع يعقد في عام افتتح االجتماع الرئيس، السيد  .6
أن  5مالحظا أنه أيضا آخر اجتماع في فترة السنوات الثالث الحالية واألخير قبل العام الذي كان على بلدان المادة 

في المائة. وأشار إلى أن االجتماع يمثل  10تخفض استھالكھا وإنتاجھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
إلى  2012ھداف التي حددتھا األطراف لفترة تمويل السنوات الثالث الفرصة األخيرة لألعضاء لكي تضمن أن األ

يتم تلبيتھا بنجاح قبل تحول انتباھم إلى فترة السنوات الثالث الجديدة. وعالوة على ذلك، سيكون للمقررات  2014
نھائية للمناقشات المتخذة بخصوص المسائل المتعلقة بالسياسة العامة والموافقات على المشروعات أثر على النتيجة ال

التي ستجرى في األسبوع القادم من قبل اجتماع األطراف السادس والعشرين بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد 
 .2017إلى  2015األطراف للفترة 

وذكر الرئيس إنه نظرا للسيناريو الراھن بعقد اجتماعين في السنة، فإن المطلوب من األطراف أن تنظر في  .7
اإلضافية بجانب تلك البنود التي يتم تناولھا عادة خالل االجتماع األخير من السنة، وخصوصا التقارير  عدد من البنود

. وفي ھذا الصدد، استرعى االنتباه إلى 2017إلى  2015المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة وخطط أعمالھا للفترة 
، 2014-2012إلى الميزانية الراھنة للسنوات الثالث  استنادا 2017إلى  2015البرمجمة الزائدة لألنشطة للسنوات 

وإلى المقترحات التي قدمتھا األمانة لمعالجة ھذه المسألة. واشتمل جدول األعمال المؤقت لالجتماع الحالي أيضا على 
عراض من تحديث لتنفيذ خطة األعمال الحالية وتوافر التدفقات النقدية، والنظر في التأخيرات في تنفيذ الشرائح واست

. وفي مجال تنفيذ البرامج، يُطلب إلى 2017-2015جانب األمانة لنظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث 
األعضاء النظر في استكمال التقرير المجمع للمشروعات، وتقارير الحالة واالمتثال، والمسائل المتعلقة بالرصد 

 .2015والتقييم لعام  والتقييم، بما في ذلك مشروع برنامج عمل الرصد

مليون دوالر  70ومن بين مقترحات المشروعات واألنشطة التي سيتم النظر فيھا، والتي تبلغ قيمتھا  .8
أمريكي، كانت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد، والمرحلة الثانية 

التابع  2015فلوروكربونية لبلد واحد، وبرنامج المساعدة على االمتثال لعام من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو
. ومع مالحظة أن األمانة استرعت 2015ليونيب وتكاليف الوحدة الرئيسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام 

اد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي انتباه اللجنة مرة أخرى إلى مسألة تقديم المرحلة الثانية من خطة إلدارة إزالة المو
للمرحلة الثانية لنظر اللجنة، حث األعضاء على البت التفاق زالت فيھا المرحلة األولى جارية، واقترحت نموذجا  ما

 في ھذه المسألة.

وباإلشارة إلى بندي جدول األعمال قيد البحث من جانب اللجنة التنفيذية في عدة اجتماعات حتى اآلن، وھما  .9
وع المعايير لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة مشر

، (MCII) إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومؤشر الصندوق المتعدد األطراف المعني باألثر على المناخ
ذين البندين على أساس المعلومات الحديدة المقدمة في أعرب أيضا عن أمله أن يتوصل األعضاء إلى نتيجة بشأن ھ

االجتماع. وأضاف أن ھناك حاجة إلى أن يواصل الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج مداوالته بشأن المبادئ 
 التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

من جدول األعمال : الشؤون التنظيمية 2البند   
 

  ار جدول األعمالإقر  (أ)

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  .10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/1:  
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  افتتاح االجتماع.  -1

  الشؤون التنظيمية:  -2

  إقرار جدول األعمال؛  (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)

  أنشطة األمانة.  -3

  والمصروفات. حالة المساھمات  -4

  حالة الموارد والتخطيط:  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  (أ)

  ؛النقدية التدفقات توافرو  2016-2014 للفترة عمالاأل طخط  ) (ب

 .تقديم الشرائحالتأخيرات في   ) ج(

  تنفيذ البرامج:  -6

  الرصد والتقييم:  (أ)

  ؛2014لعام المشروعات  إلنجازالتقرير المجمع   )1(

دراسة نظرية حول تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرونية في   )2(
  ؛قطاع الرغاوي

  ؛2015مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام    )3(

  :2013ديسمبر / كانون األول  31التقرير المرحلي الى   (ب)

  تقرير مرحلي مجمع ؛  )1(

  الوكاالت الثنائية ؛  )2(

  متحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛برنامج األمم ال  )3(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)؛  )4(

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

  البنك الدولي؛  )6(

  ؛2013تقييم إنجاز خطط األعمال لعام   )ج(

  .واالمتثالتقارير الحالة   )د(
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  :2017-2015خطط األعمال للفترة   -7

 األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف؛خطة   (أ)

  ؛خطط أعمال الوكاالت الثنائية و المنفذة  (ب)

  الوكاالت الثنائية؛  )1(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛  )2(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)؛  )3(

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛  )4(

  لبنك الدولي؛ا  )5(

  مقترحات المشروعات:  -8

  نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛  (أ)

  التعاون الثنائي؛  (ب)

  :2014تعديالت على برامج العمل لعام   (ج)

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)؛  )1(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)؛  )2(

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

  البنك الدولي؛  )4(

  ؛2015ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب لعام   (د)

  لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛ 2015تكاليف الوحدة األساسية لعام   )ھ(

  المشروعات االستثمارية.  (و)

  ).71/45(المقرر  2017-2015لتكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث اام نظ بشأن استعراض  -9

  )72/38(المقرر  صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين  -10

معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية مشروع  -11
  ).72/39(المقرر   إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطط 

(المقرر  مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناختقرير حول استعمال   -12
69/23.(  

 المتعدد األطراف: الصندوقحسابات   -13
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  ؛201  3الحسابات النھائية لعام  (أ)

  ؛201  3لعام تسوية الحسابات  (ب)

 )(3)و  (2)(ب)  72/42التحويالت النقدية من أمين الخزانة إلى الوكاالت  المنفذة (المقرر  ) ج(

وميزانيتھا المقترحة لعام   2016و 2015و 2014سنوات لل الموافق عليھاالصندوق  أمانةميزانيات   -14
2017.  

 .(د)) 70/23التنفيذية (المقرر  عمل اللجنة استعراض  -15

والعشرين  دساساللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف الموّجه إلى االجتماع المشروع تقرير   -16
  لألطراف في بروتوكول مونتريال.

  .الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجتقرير   -17

  مسائل أخرى.  -18

  اعتماد التقرير.  -19

 اختتام االجتماع.  -20

  تنظيم العمل  (ب)

ميزانية برنامج المساعدة على  ،من جدول األعمال (د)8تنظر في إطار البند  وافقت اللجنة التنفيذية على أن .11
من جدول  18في تدقيق فرع خطة األوزون في اليونيب، وفي إطار البند ، 2015االمتثال التابع لليونيب لعام 

  .2015األعمال، مسائل أخرى، في تواريخ وأماكن عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية في العام 

 أسترالياقطاع اإلنتاج يتألف على النحو التالي: المعني باالجتماع على عقد اجتماع آخر للفريق الفرعي  واتفق .12
  والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي.السويد، ، واليابان، ونيكاراغوا، وإيطاليا، والصين(المنسق)، و

أنشطة األمانة : من جدول األعمال 3البند   
 

، التي تعرض نظرة عامة على العمل الذي UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/2وثيقة الكبير الموظفين قدم  .13
  .السبعينالثاني وأجرته األمانة منذ االجتماع 

ولدى تقديمه لتحديث عن التغيرات في موظفي األمانة، قال إنه سيتم اإلعالن عن وظيفة لكبير مسؤولي إدارة  .14
، 2014نوفمبر/تشرين الثاني  28مع تاريخ االنتھاء من التقديم في في نظام انسبيرا التابع لألمم المتحدة  P5البرامج 

. ومن 2014مع تاريخ االنتھاء من التقديم في ديسمبر/كانون األول  P2بينما تم اإلعالن عن ثالث وظائف من الدرجة 
مساعد الموارد  –. وھناك وظيفة أخرى 2015المتوقع االنتھاء من عملية تعيين الوظائف األربع كلھا في أوائل العام 

. وتم االنتھاء من المقابالت لوظيفة نائب كبير الموظفين، لحاليسيتم اإلعالن عنھا فيما بعد في الشھر ا - G7البشرية 
 وستبلغ األمانة اللجنة التنفيذية بمجرد استالمھا أخبار عن ذلك وعن جميع عمليات التعيين األخرى.

ووصف كبير الموظفين بعد ذلك بإيجاز مختلف االجتماعات التي حضرھا والبعثات التي أجراھا موظفو  .15
األمانة منذ إصدار الوثيقة. وأبلغ اللجنة أنه اشترك في اجتماع الخبراء التقنيين بشأن غازات الدفيئة التي ال تحتوي 

مل المخصص المعني بمنبر ديرھام للعمل المعزز في على ثاني أكسيد الكربون في سياق الدورة الثانية للفريق العا
بون، ألمانيا، حيث قدم عرضا عن الصندوق المتعدد األطراف. وأجرى أيضا مناقشات ثنائية مع ممثل أمانة اتفاقية 
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، االجتماع 2014األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وباإلضافة إلى ذلك، حضر في أكتوبر/تشرين األول 
واألربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية، حيث اجتمع مع ممثلي االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى  السابع

وأجرى مناقشات ثنائية مع ممثل من مرفق البيئة العالمية بشأن المزيد من التعاون بين األمانتين. وسجل نائب كبير 
 .2014نوفمبر/تشرين الثاني  3الجھات المانحة في اليونيدو في الموظفين للشؤون المالية واالقتصادية بيانا الجتماع 

وفي الختام، قال كبير الموظفين إن مشروع وثيقة بشأن تفويض السلطة إلى كبير الموظفين تمت مراجعته  .16
فيذية لكي من جانب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة استنادا إلى مدخالت من األمانة وسيقدم إلى اللجنة التن

 تنظر فيه بمجرد االنتھاء من إعداده.

وفي المناقشة التي تلت، أشاد عدد من األعضاء باألمانة على إعداد االجتماع الحالي والجودة العالية للوثائق  .17
ذات الصلة. وأشاد عدة أعضاء بكبير الموظفين وبأعضاء األمانة اآلخرين على الجھود التي بذلوھا في المشاركة مع 

االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، وشجعوا األمانة على و ، ومرفق البيئة العالميةالمنظمات األخرى ممثلي
االستمرار في زيادة وتعزيز ھذه الصالت وأوجه التآزر، واستكشاف إمكانيات لزيادة تعزيز التعاون. وكانت 

لدفيئة التي ال تحتوي على ثاني أكسيد الكربون المشاركة ذات أھمية خاصة في اجتماع الخبراء التقنيين بشأن غازات ا
في إطار منبر ديرھام للعمل المعزز. وتم أيضا تشجيع األمانة على دعم االتصاالت المتعلقة بالمناخ، مثال، مع ممثلي 

 مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في اليونيب ومع الصندوق األخضر للمناخ.

أعضاء إن المشروع النھائي للوثيقة قيد النظر ينبغي مراجعته من وبالنسبة لمسألة تفويض السلطة، قال عدة  .18
جانب اللجنة قبل التوقيع عليه، وحثوا على أن أي ترتيبات متفق عليھا ينبغي أن تكفل الحفاظ على استقالل وسالمة 

  والسلطة المناسبة للصندوق المتعدد األطراف وأمانته.

المشتركة التابعة لألمم المتحدة بشأن األنشطة والموارد وبالنسبة لمسألة مشروع تقرير وحدة التفتيش  .19
المخصصة لمعالجة تغير المناخ في منظمات األمم المتحدة، والتي يشارك فيھا الصندوق المتعدد األطراف، طلب 

  بعض األعضاء أن يتاح التقرير إلى أعضاء اللجنة التنفيذية بمجرد االنتھاء من إعداده.

عضاء للحصول على معلومات عن المشاورات الجارية مع االتحاد الروسي، قال وردا على طلب من أحد األ .20
كبير الموظفين إنه اجتمع مع أمين الخزانة مع ممثل االتحاد الروسي خالل االجتماع الرابع والثالثين للفريق العامل 

المتعلقة بسداد  ، وناقشوا المسائل2014المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال في يوليو/تموز 
اشتراكات البلد. وبالنسبة لمشروع تقرير وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة، قال إن جميع أعضاء اللجنة سيتم 
إبالغھم عند االنتھاء من صياغته. وفيما يتعلق بتفويض السلطة، سيتم إبالغ اللجنة التنفيذية عند االنتھاء من صياغة 

نة الستعراض الوثيقة قبل التوقيع عليھا من جانب كبير الموظفين والمدير التنفيذي الوثيقة، وستسنح الفرصة للج
 ليونيب.

وبالنسبة لمسألة التعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، قال إن األمانة ستستمر في دعم الفرص  .21
 للتعاون مع المؤسسات األخرى، وسوف تقدم تقريرا إلى اللجنة عن ھذه الجھود.

مع التقدير بالتقرير عن أنشطة األمانة والتوضيحات المقدمة من كبير  علماللجنة التنفيذية ا وأحاطت .22
 الموظفين.

  من جــــدول األعمــال: حالة المساھمات والمصروفات 4البند 

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3 عن حالة المساھمات والمصروفات التقريرأمين الخزانة  تعرض .23
نوفمبر/تشرين  8معلومات محدثة عن مساھمات البلدان في الصندوق المتعدد األطراف حتى  توقدم )1Corr.و

مليون دوالر أمريكي تتألف مما يلى: قدمت  8.25. ومنذ نشر التقرير، وردت مساھمات اضافية تبلغ 2014الثانى 
لوجود األمانة في  2013م مليون دوالر أمريكي لتمويل فرق التكاليف لعا 1.29حكومة كندا مساھمة طوعية تبلغ 

وقدمت  ؛مليون دوالر أمريكي 1.51مونتريال بدال من نيروبى، وساھمت حكومة الواليات المتحدة األمريكية بمبلغ 
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مليون دوالر  85.2مليون دوالر أمريكي. وقالت إن رصيد الصندوق بلغ  5.45حكومة ألمانيا أذونات صرف تبلغ 
قد سددت وأن الفائدة المتحصلة من آلية سعر الصرف  2014التعھدات لعام في المائة من  59أمريكي وأن نسبة 

مليون دوالر أمريكي نقدا، بعد  52.9مليون دوالر أمريكي. ويتألف رصيد الصندوق من مبلغ  19.3الثابت بلغت 
دوالر  مليون 32.3األخذ في االعتبار صرف إثنان من أذونات الصرف من الواليات المتحدة األمريكية، ومبلغ 

. وأبلغت 2016و 2015أمريكي في شكل أذونات صرف. وكانت بعض أذونات الصرف واجبة الصرف في عامى 
أيضا أن أمين الصندوق واألمانة يواصالن تناول المساھمات غير المسددة من الكرسي الرسولي وحكومة 

  .كازاخستان

  اللجنة التنفيذية: قررتو .24

ً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات المتعلقة   (أ) أن تحيط علما
  ؛المرفق األول بالتقرير الحاليبأذونات الصرف الوارد في 

أن تحث جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف، بالكامل، وفي أقرب   (ب)
  وقت ممكن؛ 

 الرسوليمين الخزانة أن يواصل، بالتشاور مع األمانة، مناقشات مع الكرسي أن تطلب إلى أ  (ج)
وحكومة كازاخستان بشأن مساھماتھما غير المسّددة إلى الصندوق المتعدد األطراف واإلبالغ عن 

 ذلك إلى االجتماع الرابع والسبعين.

  )73/1(المقرر 

 

  من جدول األعمال: حالة الموارد والتخطيط 5البند 

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  (أ)

وعرضت معلومات محدثة عن إعادة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4الوثيقة ممثلة األمانة  قدمت .25
ً بلغ  ً إضافيا دوالراً أمريكياً،  50 058األرصدة من المشروعات الجارية. ومنذ إصدار الوثيقة، أعاد اليوئنديبي مبلغا

دوالرا أمريكيا، من إعداد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  3 753زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
دوالراً  200 000، وأعاد يونيب مبلغا قدره (PHI/REF/59/PRP/87)لفلبين لفلوروكربونية  الھيدروكلورو

دوالراً أمريكياً، من مشروع جاري مع الجمعية األمريكية  26 000أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
أفادت أيضا أن يونيدو . و(GLO/SEV/66/TAS/314) (ASHRAE)لمھندسي التدفئة والتبريد وتكييف الھواء 
دوالر أمريكي من المشروعات المنجزة والمنجزة بموجب  1  265 248أعاد إلى االجتماع الحالي مبلغا قدره 
دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة  250  000اإلعادة الجزئية لمبلغ مقررات اللجنة التنفيذية، التي اشتملت 

ً  18 750البالغة  . ومع األخذ في الحسبان (TUN/PHA/68/INV/54) ، من مشروع في تونسدوالراً أمريكيا
المعلومات المحدثة عن المبالغ التي تعيدھا الوكاالت المنفذة ورصيد الصندوق على النحو الذي أبلغت عنه أمينة 

لتمويل الكافي مليون دوالر أمريكي. وبالتالي، سيتوافر ا 90.2الخزانة، فإن مجموع مستوى الموارد المتوافرة بلغ 
للجنة التنفيذية للموافقة على جميع المشروعات قيد النظر في االجتماع الحالي، فضال عن ميزانية األمانة وأنشطة 

  الرصد والتقييم.

وطلب العديد من األعضاء معلومات إضافية عن المشاورات التي أجريت مع يوئنديبي ويونيدو بشأن  .26
صة بالمشروعات المنجزة. وقال أحد األعضاء إن حكومة فرنسا تنوي تعويض األموال التي ما زاال يحجزانھا الخا

 األرصدة من المشروعات المنجزة والمغلقة مقابل مشروعات مستقبلية، واقترح نصاً لتوصية بشأن ھذه المسألة.

ً إ .27 ً قدره وبعد ذلك، قالت ممثلة األمانة إنه بعد المشاورات مع الوكاالت المنفذة، سيعيد يوئنديبي مبلغا ضافيا
ً من مشروع منجز لبربادوس  2 354دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  26 150 دوالراً أمريكيا
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(BAR/REF/43/TAS/12)  دوالراً  2 560دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  34  137ومبلغ
ً من مشروع منجز لبوليفيا  . ووافق البنك الدولي (BOL/FOA/57/PRP/34) )متعددة القومياتال(دولة _ أمريكيا

دوالراً  4 266دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  56 874على إعادة رصيد غير ملتزم به يبلغ 
ً من مشروع في الھند   وبناء عليه، أعادت جميع الوكاالت المنفذة أرصدة .(IND/PHA/58/INV/434)أمريكيا

إضافية إلى االجتماع الحالي. غير أن الوكاالت المنفذة شرحت أيضا عدم تمكن أحد منھا أن يعيد األرصدة الملتزم بھا 
في االجتماع الحالي. ومع المبالغ اإلضافية المذكورة، زاد المبلغ اإلجمالي المعاد إلى الصندوق في االجتماع الحالي 

  دوالر أمريكي. 5 153  497إلى 

  :التنفيذيةنة اللج وقررت .28

  اإلحاطة علما:  (أ)

في الوثيقة وارد األرصدة وتوافر الموارد العن التقرير ب  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4؛  

والسبعين  لثھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الثاأعادتالتي الصافية ألموال مستوى اأن ب  )2(
إعادة مبلغ  تشملالتي ة، نجزالمشروعات الم مقابلدوالر أمريكي  4 139  113 بلغ

ً من أمريكي اً دوالر 41 057 دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 244 378 ا
 27 974اً، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار أمريكي اً دوالر 271 563ومبلغ  يوئنديبي؛

ً من يونيب؛ ليف دعم الوكالة اً، زائدا تكاأمريكي اً دوالر 767 378 ومبلغ دوالراً أمريكيا
ً من اليونيدو 58  978البالغة  دوالر أمريكي،  2 143 080؛ وإعادة مبلغ دوالراً أمريكيا

  ؛البنك الدوليدوالراً أمريكياً من  584 704زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

والسبعين أن المستوى الصافي لألموال الي تعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الثالث ب  )3(
دوالر أمريكي، مقابل المشروعات المنجزة "بموجب مقررات" للجنة  1 014 384بلغ 

دوالراً أمريكيا، زائداُ تكاليف دعم الوكالة البالغة  34 137التنفيذية، والذي يشمل مبلغ 
دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم  422 703دوالراً أمريكياً من يوئنديبي؛ ومبلغ  2 560
ُ من يونيب؛ ومبلغ  54 952الة البالغة الوك دوالراً أمريكياً،  408 252دوالراً أمريكيا

ً من يونيدو 30 640زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  بما في ذلك اإلعادة ، دوالراً أمريكيا
 18 750دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  250 000الجزئية لمبلغ 

ً من مشروع في تونس   56 874؛ ومبلغ (TUN/PHA/68/INV/54)دوالراً أمريكيا
  ؛دوالراً أمريكياً من البنك الدولي 4 266دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالراً أمريكياً، باستثناء تكاليف الدعم،  30 192أن اليونيدو لديھا أرصدة يبلغ مجموعھا ب  )4(
  أُنجزت قبل أكثر من سنتين؛من مشروعات 

بأن حكومة فرنسا لديھا أرصدة ألربعة مشروعات منجزة ومشروع مغلق واحد، قبل أكثر   )5(
ثناء تكاليف الدعم، مما سيعوض دوالراً أمريكيا، باست 378  985من سنتين، مجموعھا 

  ؛الموافق عليھااألنشطة الثنائية المستقبلية لفرنسا 

أن حكومة إيطاليا لديھا أرصدة لمشروع واحد منجز منذ أكثر من سنتين، مجموعھا ب  )6(
  دوالراً أمريكيا، باستثناء تكاليف الدعم؛ 2 677

 68 853ر من سنتين، مجموعھا بأن حكومة إسرائيل لديھا أرصدة لمشروع منجز منذ أكث  )7(
  دوالراً أمريكياً، باستثناء تكاليف الدعم؛
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  : أن تطلب  (ب)

أن تعيد  ،أكثر من سنتينأُنجزت قبل المنفذة التي لديھا مشروعات الثنائية والوكاالت  إلى  )1(
  إلى الصندوق بحلول االجتماع الرابع والسبعين؛ األرصدة 

تصفّي أو أن تلغي التعھدات غير الضرورية من أجل ة أن المنفذالثنائية و الوكاالت إلى  )2(
المشروعات الُمنجزة والتي ھي بموجب مقررات للجنة التنفيذية، من أجل إعادة األرصدة 

) 3) و(2(ب) ( 70/7إلى الصندوق بحلول االجتماع الرابع والسبعين، كمتابعة للمقررات 
  (ب)؛ 71/11و

أن تُعيد األرصدة من جميع المشروعات المغلقة إلى  المنفذةالثنائية و الوكاالت إلى  )3(
  الصندوق بحلول االجتماع الرابع والسبعين؛ و

رابع االجتماع الالصندوق بحلول ميع األرصدة غير الملتزم بھا إلى ج إلى يونيب أن يعيد  )4(
  والسبعين.

  )73/2(المقرر 

  النقدية التدفقات توافرو 2016-2014 للفترة أعمال طخط  (ب)

أشارت إلى أنه يمكن ترحيل مبلغ   ، التيUNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5الوثيقة قّدم ممثل األمانة  .29
مليون دوالر أمريكي إلى فترة الثالث سنوات المقبلة، على الرغم من أّن ھذا المبلغ لم يحسب  27وقدره حوالى 

  ية قد تكون قد تراكمت منذ إعداد الوثيقة.حساب للقيمة النھائية للمشروعات الموافق عليھا وأي أرصدة أو فوائد إضاف

بناًء على طلب مقدم للحصول على معلومات محدثة، أفاد ممثل األمانة أّن الفوائد واألرصدة اإلضافية و .30
 المبلغ عنھا منذ إعداد الوثائق من شأنھا أن تزيد التحويل بما ال يقل عن مليوني دوالر أمريكي. 

  اللجنة التنفيذية :  قررتو .31

وتوافر التدفق النقدى (المقرر   2016-2014االحاطة علما بالتحديث بشأن تنفيذ خطة أعمال الفترة   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Prp/ExCom/73/5(ب)) على النحو الوارد في الوثيقة  72/3

للفترة  العمل خطة إلى 2014 عام في يوافق عليھا لم التي 2014 لعام العمل خطة أنشطة وإضافة  )ب(
  بھذا التقرير. الثاني المرفق في مبين ھو كما  ،2015-2017

  )73/3(المقرر 

  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية ) ج(

شريحة من  20التي تشير إلى أنه لم يتم تقديم   UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6قّدم ممثل األمانة الوثيقة .32
المقرر النظر فيھا خالل ھذا االجتماع، بما في بموجب االتفاقات المتعددة السنوات شريحة  53الشرائح البالغ عددھا 

شرائح أخرى ولكنھا  10في المائة. قدمت  20عتبة الصرف بنسبة شريحة بسبب تأخيرات في تحقيق  11`ذلك 
سحبت بعد ذلك ألسباب مختلفة. إال أنه شدد على أّن الوكاالت المنفذة كانت قد أشارت إلى أّن البلدان المعنية تبدو على 

  الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. 2013امتثال بتجميد عام حال  أنھا في

أكّدت الوكاالت المنفذة إلى اللجنة أّن البلدان كانت في حالة امتثال، إال أنھا أعربت عن قلقھا إزاء اآلثار و .33
  المحتملة للتأخيرات في تقديم الشرائح على تحقيق األھداف المستقبلية. 
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كان عاماً أساسياً لالمتثال، أعرب أحد األعضاء عن قلقه إزاء أثر االنتظار  2015مع اإلشارة إلى أن العام و .34
الشرائح المقبلة، ودعا إلى وضع آلية للترخيص خالل الفترة  اتحتى االجتماع الرابع والسبعين للموافقة على تقديم

الل اجتماع سابق واقترحوا أنه سيكون من المناسب اكثر بين الدورات. واستذكر آخرون المناقشات بشأن المسألة خ
  (د)).  70/23: استعراض عمل اللجنة التنفيذية (المقرر من جدول األعمال 15مناقشة المسألة بموجب البند 

في المائة، بما أنھا ال تعكس بشكل دقيق  20عتبة الصرف بنسبة وأفاد عضو آخر أنه ينبغي إعادة النظر في  .35
غرق إلعداد تسمثال، الوقت المقق في تنفيذ المشروع. ويجب أخذ األسباب وراء التأخير في عين االعتبار، التقدم المح
  قد يؤدي إلى تأخير الصرف، على الرغم من التقدم المھم من حيث اإلجراءات وتنفيذ المشروع. جيد، الذي  مشروع

  : اللجنة التنفيذية قررتو .36

 أن تحاط علما بما يلي:  (أ)

التقرير عن التأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6 ؛ 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب االتفاقات المتعددة السنوات المقدمة   )2(
 إلى األمانة من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

شاطا تتعلق بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد ن 53نشاطا من مجموع  33أن   )3(
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمھا، قدمت في الوقت المناسب إلى االجتماع الثالث 

 من تلك الشرائح سحبت بعد مناقشات مع األمانة؛ 10والسبعين، وأن 

حتمل وجود تأثيرات على أن الوكاالت المنفذة المعنية قد أشارت إلى عدم وجود أو ال ي  )4(
لتأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من ااالمتثال 

، ولم تظھر أي إشارة على أيا 2014التي كان من المقرر تقديمھا لالجتماع الثاني في عام 
الستھالك  2013من ھذه البلدان في حالة عدم امتثال بتجميد عام 

 وفلوروكربون ؛الھيدروكلور

وتطلب إلى األمانة إرسال رسائل بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح للحكومات   (ب)
  .تقريرال ابھذ الثالثالمرفق الواردة في 

  )73/4(المقرر 

  

  تنفيذ البرامج  من جدول األعمال: 6البند 

  الرصد والتقييم  (أ)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/7قدم كبير مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة  .37

  اللجنة التنفيذية: وقررت .38

ً بالتقرير المجّمع إلنجاز المشروعات لعام   (أ) ، الوارد في الوثيقة 2014اإلحاطة علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/7 بما في ذلك الجدول الزمني لتقديم تقارير إنجاز ،

  المستحقة والدروس المكتسبة؛المشروعات 

  أن تطلب إلى البنك الدولي:  (ب)
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ً كامالً للبيانات المبلغة في 2014أن يحقق مع حلول نھاية ديسمبر/كانون األول   )1( ، اتّساقا
  تقارير إنجاز المشروعات في الجرد وفي التقارير المرحلية السنوية؛

، المعلومات التي ما زالت 2014عام أن يوفّر لألمانة مع نھاية ديسمبر/كانون األول   )2(
  مفقودة في عدد من تقارير إنجاز المشروعات؛

تأّخر تقارير إنجاز المشروعات بشأن  2014أن يزيل مع نھاية ديسمبر/كانون األول   )3(
  المشروعات المنجزة؛

لتوافق مع أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم تقارير إنجاز المشروعات المعلقة با  (ج)
  ؛ و24/9و 23/8المقّرَرين 

أن تدعو جميع المشتركين في إعداد وتنفيذ المشروعات، إلى األخذ باالعتبار الدروس المكتسبة   (د)
  المستخلصة من تقارير إنجاز المشروعات، عند إعداد وتنفيذ المشروعات في المستقبل.

  )73/5(المقرر 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكرونية في قطاع الرغاويدراسة نظرية حول تقييم مشروعات إزالة   )2(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8عرض كبير مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة  .39

وشكر األعضاء كبير مسؤولي الرصد والتقييم على تقرير الدراسة النظرية، وأدلوا بعدد من التعليقات التي  .40
بما في ذلك معلومات أكثر تتعلق بالسياق بخصوص الموافقة على طلبوا أخذھا في االعتبار في مرحلة ثانية للتقييم، 

المشروع ومرفق يحتوي على االختصاصات. وشعر العديد من األعضاء أن الدراسة ال تقدم مستوى المعلومات 
المتعلقة بالتكلفة التي دعت إليھا االختصاصات، وطلب أحد األعضاء أن تشتمل الدراسة على مقارنة لتقديرات جدوى 

لتكلفة في وقت اتخاذ القرار وجدوى التكلفة الفعلية بعد تنفيذ المشروع، وذلك من حيث األطنان من قدرات استنفاد ا
األوزون ومنافع المناخ على حد سواء. وأبرز أحد األعضاء القسم بشأن التكنولوجيات البديلة على أنه مھم بصفة 

ما طلب عضو آخر معلومات عن توافر التكنولوجيات البديلة بينوينبغي التركيز عليه في التقرير النھائي، خاصة، 
حظى بالقبول تفورمات الميثيل ال يمكن أن تكنولوجيا إن  آخرالمذكورة على الصعيد اإلقليمي أو الدولي. وقال عضو 

- للھيدروكلوروفلوروكربونفي بعض القطاعات لم تقبله كبديل الرغاوي على الصعيد العالمي، إذ أن مؤسسات 
ب. وطرح سؤال حول قيمة القسم بشأن السياسة العامة واإلطار المؤسسي إذ أنه يعيد تأكيد مقررات اللجنة 141

وعالوة  التنفيذية، وبدال من ذلك، ينبغي أن يقدم معلومات عن السياسات والمؤسسات ذات الصلة بقطاع الرغاوي.
  الخالصة استنتاجات مفيدة تلخص العناصر الرئيسية في الدراسة. على ذلك، ينبغي أن يقدم القسم بشأن

اللجنة التنفيذية اإلحاطة علما بالدراسة النظرية بشأن تقييم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  وقررت .41
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/8في قطاع الرغاوي الواردة في الوثيقة 

  )73/6(المقرر 

  2015الرصد والتقييم لعام مشروع برنامج عمل   )3(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9عرضت المسؤولة الرئيسية للرصد والتقيييم الوثيقة  .42

وفي أثناء المناقشة التي تلت ذلك، أعرب عدد من األعضاء عن تحفظات بشأن عناصر مختلفة من البرنامج  .43
في قطاع الرغاوي يتطلب عددا أقل من الزيارات لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقترح. ورأوا أن تقييم إزالة ا

وأنه ينبغي تعديل اختيار البلدان التي نظرا ألن الزيارات الميدانية تم تنفيذھا في مرحلة الدراسة النظرية، الميدانية، 
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ة. لتشمل البلدان الي أقِّرت لھا مشروعات كبيرة لقطاع الرغاوي والبلدان التي بھا مشروعات منجزتجري زيارتھا 
ولم يعتبر األعضاء تقييم نظم إصدار التراخيص والحصص بوجه عام مبررا، ألن اللجنة التنفيذية ال تمول تنفيذ ھذه 
األنشطة مباشرة. وأعرب عدة أعضاء عن دھشتھم إزاء إدراج نشاط لتقييم بروميد الميثيل، وفقا الفتراح أُبِدي منذ 

والتقييم أوضحت أن التقييم الجديد يتسم بتركيز عالمي بدال من وقت قليل جدا، ولكن المسؤولة الرئيسية للرصد 
 التركيز اإلقليمي وأن من المعتزم االضطالع به بناء على اقتراح من أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.

واقترح أحد األعضاء، وأيده في ذلك عدد من األعضاء اآلخرين، تعزيز برنامج العمل بإضافة دراسة نظرية  .44
التبريد وتكييف الھواء وتقييم لمشروعات أجھزة مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع عن إزالة ال

التعزيز المؤسسي. واقترح عضو آخر إجراء دراسة نظرية عن المشروعات التدليلية الرائدة في مجال التخلص من 
 المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا.

 راء مزيد من المناقشة للمسألة في إطار فريق غير رسمي.وعقب المناقشة، اتفق األعضاء على إج .45

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوبعد المناقشة غير الرسمية،  .46

الوارد في الوثيقة  2015أن تحيط علما بمشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/9/Rev.1؛  

للدراسات النظرية لمشروعات  إطار مرجعيد والتقييم تقديم أن تطلب إلى المسؤولة الرئيسية للرص  (ب)
مشروعات التدليلية الرائدة للتخلص من المواد المستنفدة يد وتكييف الھواء وللالتبرأجھزة تصنيع 

لألوزون وتدميرھا، المبينة في الجدول في الفقرة الفرعية (ج) أدناه، تمھيدا لنظر اللجنة التنفيذية 
  الرابع والسبعين؛فيھا في اجتماعھا 

دوالرا أمريكيا،  91 285بميزانية تبلغ ، 2015أن توافق على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   (ج)
  على النحو المبين في الجدول التالي:

  المبلغ (بالدوالرات األمريكية)  الوصف
    إنجاز تقييم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى

    بلدان) 3ميدانية (زيارات 
 10 500  دوالر أمريكي/ يوم) 500بلدان *  3أيام *  7(خبير استشاري واحد * 

 7 371  )دوالر أمريكي 351يوما*  21بدل اإلعاشة اليومي ( -
 18 000  دوالر أمريكي) 6000* بلدان  3السفر ( -
 7 500  دوالر أمريكي) 500* أيام  5* بلدان 3كتابة التقارير ( -
 3 000  دوالر أمريكي/ يوم) 500أيام *  6التقرير التجميعي ( -

   دراسة نظرية لمشروعات تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء
   دراسة نظرية

 12 000  دوالر أمريكي/يوم) 500* ايوم 24(خبير استشاري واحد*
  

   لألوزون وتدميرھاتقييم المشروعات التدليلية الرائدة للتخلص من المواد المستنفدة 
   دراسة نظرية

 12 000  دوالر أمريكي/ يوم) 500*  ايوم 24(خبير استشاري واحد *
   

سفر الموظفين إلى بلدين في زيارات ميدانية لتقييم إزالة المواد 
بدل دوالر أمريكي؛  6 000* بلدينفلوروكربونية في قطاع الرغاوي (الھيدروكلورو

  أمريكيا) دوالرا 351* يوما  14يومي 

914 16  

 4 000  تكاليف متنوعة
 91 285  2015مجموع عام 

  )73/7(المقرر 
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  2013ديسمبر / كانون األول  31التقرير المرحلي حتى   (ب)

  تقرير مرحلي مجمع  )1(

  .Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10قّدم ممثل األمانة الوثيقتين  .47

وفي المناقشات الالحقة، أعرب عدة أعضاء عن قلقھم إزاء التغييرات التي أُدخلت على تواريخ إنجاز بعض  .48
المشروعات من دون استشارة اللجنة التنفيذية. وأعلن أحد األعضاء أنه يمكن اعتبار ھذه التغييرات على أنھا تغييرات 

اً، ويجب عرضھا على اللجنة للنظر فيھا. وأفاد عضو آخر كبيرة، بالنظر إلى تأثيرھا الذي من المحتمل أن يكون مھم
أنه في الظروف التي قد يؤدي فيھا تأخير في تغيير تاريخ االنجاز إلى صعوبات في التنفيذ، يتمثل حل ممكن في أن 

أنه ينبغي  بناًء على إخطار من الوكالة المنفذة المعنية. وقال عضو آخر التغييرتطلب اللجنة من األمانة الموافقة على 
قد ال واألخذ في الحسبان المشاكل اللوجستية المھمة وغيرھا من المشاكل التي قد تواجھھا البلدان والوكاالت المنفذة. 

تظھر ھذه المشاكل إال عندما يصبح المشروع قيد التنفيذ، وبالتالي ستتطلب مراجعة تاريخ االنجاز. ولوحظ أن 
، ورابع كلوريد الكربون، يةلكلوروفلوروكربوناالمواد ناول إزالة المشكلة ظھرت فقط مع مشروعات أقدم تت

 والھالونات، ولن تحدث في سياق القرارات المتخذة من قبل اللجنة بشأن المشروعات الجديدة.

وفيما يتعلق بالتغييرات في تواريخ إنجاز المشروعات، صرح أحد األعضاء أنه في المستقبل، يجب إبالغ  .49
عن أي طلب لتغيير تاريخ انجاز، إال أنه وافق، بالنسبة للبلدان المعنية، على أّن الظروف الوطنية اللجنة التنفيذية 

  الخاصة تقتضي التغيير المطلوب.

  اللجنة التنفيذية: قررتو .50

 :مالحظة  (أ)

 2013 األول كانون/ديسمبر 31 حتى األطراف المتعدد للصندوق المجمع المرحلي التقرير  )1(
  ؛Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10 الوثيقتين في الوارد النحو على

 وتقديم 2013 عام أنشطة عن لإلبالغ المنفذة الوكاالت بذلتھا التي الجھود ،التقدير مع  )2(
 )؛1(ب)(70/7 للمقرر السلس للتنفيذ إبالغ أشكال

 مشروعا 15 بشأن والسبعين الرابع االجتماع إلى تقارير ستقدم المنفذة الوكاالت أنو  )3(
 على ،الحالة عن إضافية تقارير بشأنھا بتقديم موصى 78 و التنفيذ في تأخيرات من يعانون
  بھذا التقرير؛ الخامسو الرابع المرفقين في الوارد النحو

، لكلوروفلوروكربونالمقررة لمشروعات ا نجازاإل تواريخ بتنقيح المنفذة للوكاالت السماح عدم ب)(
، إال عندما تكون اللجنة اللجنة قررتھا التي التواريخ بعد ما إلى والھالوناتورابع كلوريد الكربون، 

على نقل أموال لخطة إدارة إزالة اللجنة التنفيذية وافقت قررت ذلك، أو في الحاالت التي التنفيذية قد 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

حتى   للعراقاإلزالة الوطنية بالنسبة  والسماح بتمديد تواريخ االنجاز الموافق عليھا لخطط ج)(
 السياسي الوضع بسبب، 2015حتى يونيو/حزيران  ليمنبالنسبة لو، 2015ديسمبر/كانون األول 

  .واألمني داخل ھذين البلدين

  )73/8(المقرر 
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  الوكاالت الثنائية  )2(

. وبعد إصدار الوثيقة، قّدمت حكومة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11الوثيقة قدم ممثل األمانة  .51
  .2013ديسمبر/كانون األول  31سويسرا تقريرھا المرحلي حتى 

  اللجنة التنفيذية: قررتو .52

 أن تحاط علما:  (أ)

المقدمة من حكومات  2013ديسمبر/كانون األول  31حتى مع التقدير بالتقارير المرحلية   )1(
وفرنسا، وألمانيا، واسرائيل، وإيطاليا، واليابان، استراليا وكندا والجمھورية التشيكية، 

، فضال عن التقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11سبانيا الواردة في الوثيقة إو
 ؛المرحلي لسويسرا الذي قُدم خالل االجتماع الثالث والسبعين

سبانيا سوف تبلغ االجتماع الرابع والسبعين عن مشروع يعاني من تأخيرات في إوأن   )2(
يطاليا إبھذا التقرير، وألمانيا عن مشروعين، و الرابعالمرفق على النحو المبين في  ،التنفيذ

، كما الحالة عن إضافية تقارير امبشأنھ بتقديم موصىسبانيا عن مشروع إعن مشروع و
  بھذا التقرير.، الخامسالمرفق ھو مبين في 

  )73/9(المقرر 
  (اليوئنديبي)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )3(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/12الوثيقة قدم ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  .53

وأعرب أحد األعضاء عن تقديره للعمل الذي أنجزه اليوئنديبي، مع اإلشارة إلى أنه تخطى العديد من أھدافه،  .54
في  هأملأعرب عن وعات االستثمار قد شھد زيادة، وإال أنه أعرب عن قلقه من أن متوسط وقت التأخير في تنفيذ مشر

 أنھم سيبدأون في تقليصه في المستقبل.

  اللجنة التنفيذية: قررتو .55

 :علما أن تحاط  (أ)

على النحو الوارد في  2014ديسمبر/كانون األول  31التقرير المرحلي لليوئنديبي في ب  )1(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/12الوثيقة 

ن مشروعين يواجھان عأن اليوئنديبي سيقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين وب  )2(
، الحالة عن إضافية تقارير بشأنھا بتقديم موصىن تسعة مشروعات عتأخيرات في التنفيذ و

 ، على التوالي، بھذا التقرير؛الخامسو الرابعالمرفقين كما ھو مبين في 

ً  دوالراً  208 291أن رصيد األموال المتراكمة والبالغ نحو بو  )3( قد التزم به  أمريكيا
اليوئنديبي ألنشطة خطط إدارة غازات التبريد الثالث في بروني دار السالم 

)BRU/REF/44/TAS/10) وملديف ،(MDV/REF/38/TAS/05 وسري النكا ،(
)SRL/REF/32/TAS/15(. 

  )73/10(المقرر 
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  المتحدة للبيئة (اليونيب) برنامج األمم  )4(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13الوثيقة قدم ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  .56

  اللجنة التنفيذية: قررتو .57

  :أن تحاط علما  (أ)

على النحو الوارد في  2013ديسمبر/كانون األول  31بالتقرير المرحلى لليونيب حتى   )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13الوثيقة 

 تعاني منوبأن اليونيب سيقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين عن خمسة مشروعات   )2(
كما ، الحالة عن إضافية تقارير بشأنھا بتقديم موصىمشروع  43في التنفيذ وعن  اتتأخير

  ، على التوالي، بھذا التقرير؛الخامسو الرابعالمرفقين ھو مبين في 

  )73/11(المقرر 
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  )5(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الوثيقة قدم ممثل  .58

  اللجنة التنفيذية: قررتو .59

 :علما أن تحاط  (أ)

على النحو الوارد في  2013ديسمبر/كانون األول  31التقرير المرحلي لليونيدو حتى ب  )1(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/14الوثيقة 

ن ستة مشروعات مصنفة عأن اليونيدو ستقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين بو  )2(
تقارير  بشأنھا بتقديم موصىمشروع  17ن عبوصفھا تعاني من تأخيرات في التنفيذ و

، على التوالي، بھذا الخامسو الرابعالمرفقين ھو مبين في كما ،  الحالة عن إضافية
 التقرير.

  )73/12(المقرر 
  البنك الدولي  )6(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/15البنك الدولي الوثيقة قدم ممثل  .60

  اللجنة التنفيذية : قررتو .61

 أن تحاط علما:  (أ)

على  2013ديسمبر/ كانون األول  31بالتقرير المرحلي المقدم من البنك الدولي حتى   )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/15النحو الوارد في الوثيقة 

االجتماع الرابع والسبعين عن أحد المشروعات الذي  سيقدم تقريرا إلىوبأن البنك الدولي   )2(
 وعن خمسة ،2012 عام يعاني من تأخيرات في التنفيذ والذي صنف بھذا الشكل في

المرفقين ھو مبين في كما ، الحالة عن إضافية تقارير بشأنھا بتقديم موصىمشروعات 
 على التوالي، بھذا التقرير؛ و ،الخامسو الرابع
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طن  11 000 أن تطلب إلى البنك الدولي واألمانة اإلبالغ عن تسوية االختالفات في إزالة مقدار  (ب)
طن بقدرات استنفاد األوزون في قطاع  000 7بقدرات استنفاد األوزون في قطاع االستھالك و

  نتاج فيما بين حصر المشروعات الموافق عليھا والتقرير المرحلي للبنك الدولي.اإل

  )73/13(المقرر 
  
 

  2013تقييم إنجاز خطط األعمال لعام   (ج)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/16قدم ممثل األمانة الوثيقة  .62

  اللجنة التنفيذية: وقررت .63

  :علما تحيط أن  )(أ

، كما ورد في الوثيقة 2013بتقييم أداء الوكاالت المنفذة بالمقارنة مع خطط أعمالھا عام   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/16؛  

ً ألدائھا عام   )2( ً كميّا ، تجاوز 2013مع التقدير لكون جميع الوكاالت المنفذة قد أعطت تقييما
  ؛100من أصل ُسلّم الـ  85نقطة 

، باإلشارة إلى أن األداء 2012عّما كان عليه عام  2013ّسن عام أن أداء تحليل االتجاه تح  )3(
بالنسبة للمؤشرات مثل "مواد مستنفدة لألوزون ينبغي إزالتھا"، و"مواد مستنفدة لألوزون 
ُمزالة"، و"انبعاثات صافية بسبب التأخيرات"، و"أموال مصروفة لمشروعات غير 

  ؛في المستقبليق استثمارية" قد يحرز تحسناً بواسطة استھداف دق

أن تطلب إلى الوكاالت المنفذة التالية أن تبلغ االجتماع الرابع والسبعين عن نقاشھا المنفتح والبنّاء   (ب)
  مع كل من وكاالت األوزون الوطنية المعنية، على النحو التالي:

حدة من يوئنديبي  لتقديرات تقييم األداء النوعي من بليز بالنسبة لوضع بشأن مداخلة و  )1(
األوزون الوطنية في اتخاذ القرارات، والجمھورية الدومينيكية بالنسبة للخدمة التي يقدمھا 

  مكتب يوئنديبي القطري؛

من يونيب للتقديرات لتقييم األداء النوعي من أفغانستان بالنسبة للتشاور بشأن كيفية تسوية   )2(
ير المنفقة في غيانا؛ وبشأن آليات السياسة العامة؛ وبشأن إعادة أموال إعداد المشروع غ

  خيار عّدة األدوات لمعّرفات وتقنيي التبريد في سان تومي وبرينسيبي؛

من يونيدو لتقديرات تقييم األداء النوعي من مدغشقر بشأن العمليات اإلدارية؛ وبالنسبة   )3(
  لمعايير التمويل والمقررات بشأن التنظيمات والتدريب في جنوب أفريقيا؛ و

لب إلى حكومة ألمانيا أن تقدم مع حلول موعد االجتماع الرابع والسبعين استجابات حول أن تط  (ج)
  التقديرات المتعلقة بتقييم األداء النوعي بشأن افغانستان ودولة بوليفيا المتعددة القوميات.

  )73/14(المقرر 
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  تقارير الحالة واالمتثال  (د)

اللتان تتضمنان تسعة Add.1 و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17كان أمام اللجنة التنفيذية الوثيقتان  .64
  أجزاء:

(المقرران التي تخضع لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال  5الجزء األول: حالة امتثال بلدان المادة 
  (ج)) 67/6(ب) و  32/76

  التي تخضع لمقررات األطراف بشأن االمتثال 5الجزء الثاني: بلدان المادة 

الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية وعن التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  الجزء
 وأسعار المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17وقدم ممثل األمانة األجزاء األول إلى الثالث من الوثيقة  .65

  اللجنة التنفيذية: وقررت .66

  بما يلي:أن تُحاط علما   (أ)

الوثيقة المتعلقة بتقارير الحالة واالمتثال الواردة في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17،  

قدمت تقاريرھا عن  2013التي قدمت بيانات  122بلداً من مجموع البلدان البالغة  93أن   )2(
  تنفيذ البرنامج القطري من خالل النظام المعتمد على الويب،

  أن تطلب:  (ب)

بوتسوانا في أن يبلغ االجتماع الرابع والسبعين عن إنشاء نظم التراخيص  اليونيبإلى   )1(
  ؛ليبيافي اليونيدو أن تبلغ عن نظام التراخيص  إلىو ،وجنوب السودان

ً أن تقدم الوكاالت المنفذة المعنية  إلى  )2( بشأن  ،الجتماع الرابع والسبعين، بحلول اتحديثا
 لكي تدرج في نظم التراخيص الخاصة بھمااإلجراءات التي اتخذتھا دومينيكا وموريتانيا 
  ؛2007وكربون التي أُتفق عليھا في تدابير الرقابة المعجلة بشأن الھيدروفلوروكلور

في معالجة االختالفات بين بيانات  5الوكاالت المنفذة المعنية أن تساعد بلدان المادة إلى   )3(
من الوثيقة  9وبيانات البرنامج القطري على النحو المبين في الجدول  2013لعام  7دة الما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17.  

  )73/15(المقرر 

وتناولت اللجنة التنفيذية بعد ذلك القضايا المشمولة باألجزاء الستة الواردة في الوثيقة  .67
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1.  

  المشروعات اإليضاحية للھيدروكلوروفلوروكربونالجزء الرابع: 

 قدم الرئيس الجزء الرابع بشأن المشروعات اإليضاحية للھيدروكلوروفلوروكربون. .68

وذكر أحد األعضاء اللجنة التنفيذية بأنه كان من المھم لدى االضطالع بالجزء الثاني من تقييم مشروعات  .69
، أن يأخذ كبير موظفي الرصد والتقييم في االعتبار المعلومات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون من قطاع الرغاوي
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المتعلقة بمردودية التكاليف وغير ذلك من الجوانب المعنية الناشئة عن المشروعات اإليضاحية بشأن الرغاوي التي 
  .للجنة التنفيذيةاستكملت وأُبلغت 

/ 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالصين: مشروع إيضاحي بشأن االنتقال من تكنولوجيا 
ب إلى تكنولوجيا النفخ المشترك لثاني أكسيد الكربون مع فورمات الميثيل 142-والھيدروكلوروفلوروكربون

) لتكنولوجيا االقتصاد في في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فيننجر (نانجنج
  الطاقة

  اللجنة التنفيذية: وقررت .70

ً بالتقرير النھائي عن المشروع اإليضاحي لالنتقال من تكنولوجيا   (أ) أن تُحاط علما
ب إلى تكنولوجيا النفخ المشترك 142-/ والھيدروكلوروفلوروكربون22-الھيدروكلوروفلوروكربون

لثاني أكسيد الكربون مع فورمات الميثيل في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط فى  
نانجنغ) لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة في الصين، الذي قدمه اليوئنديبي والوارد في شركة فيننجر (

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1الوثيقة 

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تأخذ في االعتبار المعلومات الواردة في التقرير النھائي  إلىأن تطلب   (ب)
اله باالقتران مع المعلومات عن البدائل األخرى لدى مساعدة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أع

في إعداد المشروعات الخاصة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  5بلدان المادة 
  .استخدامات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

  )73/16(المقرر 

إلى البروبان  22- الھيدروكلوروفلوروكربونالصين: التقرير النھائي عن المشروع اإليضاحي لالنتقال من 
  في شركة ميديا ووانغ دونغ ميسي لتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف

  اللجنة التنفيذية: قررت .71

ً بالتقارير النھائية عن المشروعات اإليضاحية لالنتقال من   (أ) أن تحاط علما
ركة ميديا وشركة وانغ ) بش290إلى البروبان (الھيدروكربونات  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

دونغ ميسي لتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين ،المقدمة من اليونيدو والواردة في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1،  

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تأخذ في االعتبار المعلومات الواردة في التقارير النھائية  إلىأن تطلب   (ب)
في إعداد المشروعات الخاصة  5ا في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة المشار إليھ

  في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف، 22-بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

اليونيدو أن تواصل رصد المشروعات اإليضاحية واإلبالغ عن تكاليف التشغيل  إلىأن تطلب   (ج)
لالجتماع الخامس  290أجھزة تكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكربونات اإلضافية للمكابس و

والسبعين كجزء من التقرير المرحلي عن خطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف في خطة 
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

  )73/17(المقرر 
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-من التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربونالصين: تقرير عن المشروع اإليضاحي لالنتقال 
) للتنظيف في تصنيع األجھزة الطبية في شركة KC6بارافين والسيلوأوكسان (-ب إلى تكنولوجيا اإليزو141

  فيشيانج كينجلي لألجھزة الطبية المحدودة.

  اللجنة التنفيذية: قررت .72

ً بالتقرير النھائي عن المشروع اإل  (أ) يضاحي لالنتقال من التكنولوجيا المعتمدة على أن تحاط علما
) للتنظيف KC6بارافين والسيلوأوكسان (-ب إلى تكنولوجيا اإليزو141-الھيدروكلوروفلوروكربون

في تصنيع األجھزة الطبية في شركة فيشيانج كينجلي لألجھزة الطبية المحدودة في الصين المقدم 
  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة 

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تأخذ في االعتبار المعلومات الواردة في التقرير النھائي  إلىأن تطلب   (ب)
في إعداد المشروعات الخاصة  5المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

  ت.ب في استخدامات التنظيف الطبية  في قطاع المذيبا141-بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

  )73/18(المقرر 

يم لالستخدام  مصر: خيارات منخفضة التكلفة باستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البوليوريثان. تقي
  للصندوق المتعدد األطراف اتفي مشروع

  اللجنة التنفيذية: قررت .73

ارات منخفضة   (أ) ذ المشروع اإليضاحي عن الخي أن تحاط علماً بالتقرير المرحلي التكميلي بشأن تنفي
ديبي  دم من اليوئن ان في مصر المق التكلفة باستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البوليوريث

  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1والوارد في الوثيقة 

التقرير النھائي عن المشروع إلى االجتماع الرابع والسبعين يقدم اليوئنديبي أن  إلىأن تطلب   (ب)
  المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعاله.اإليضاحي 

  )73/19(المقرر 

الجزء الخامس: تقارير المراجعة المالية بشأن قطاعات الھالونات وإنتاج الكلوروفلوروكربون، والرغاوي، 
  مة التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في الصينوعوامل التصنيع الثانية، والمذيبات، وخد

. وأشار إلى أنه UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1قدم ممثل األمانة الجزء الخامس من الوثيقة  .74
قد وصلت معلومات بعد صدور الوثيقة، توضح أن الفرق في الفائدة إنما يُعزى إلى حقيقة أن األموال الخاصة بقطاع 

استثمرت في حساب بالعملة الصينية حقق سعر فائدة يزيد ست مرات عن األموال التي استثمرت في الخدمة قد 
  الحسابات بالدوالر األمريكي المرتبطة بالخطط القطاعية التي ينفذھا البنك الدولي.

  اللجنة التنفيذية: قررتو .75

والتقارير المرحلية المقدمة  أن تحاط علماً، مع التقدير، بتقارير المراجعة المالية، وخطط العمل،  (أ)
بشأن قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، والھالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع 
الثاني، وخدمة التبريد، والمذيبات في الصين على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1،  
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  والمنفذة المعنية: تطلب من حكومة الصين والوكاالت الثنائية  (ب)

أن تقدم تقارير مرحلية سنوية، وتقارير مراجعة، وعن الفوائد المتحصلة خالل تنفيذ إنتاج   )1(
الكلوروفلوروكربون، والھالونات، ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني وقطاع 

د ال خدمة التبريد، وخطط قطاع المذيبات واستكمال جميع األنشطة ذات الصلة في موع
  ،2018ديسمبر/ كانون األول  31يتجاوز 

أن تقدم تقارير استكمال المشروعات عن إنتاج الكلوروفلوروكربون، والھالونات،   )2(
ورغاوي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وقطاع خدمة التبريد، وخطط قطاع 

  .2019المذيبات للجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز االجتماع األول في عام 

  )73/20(المقرر 

  الجزء السادس: الخطط الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون

  قدم الرئيس الجزء السادس بشأن الخطط الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون .76

  جمھورية إيران اإلسالمية: تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون والعنصر التنظيمي

 60 000اللجنة التنفيذية أن تحاط علماً بأن اليونيب سوف يعيد خالل االجتماع الرابع والسبعين مبلغ  قررت .77
دوالر أمريكي من المكون المتعلق بقطاع خدمة التبريد من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

طة الوطنية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في جمھورية إيران اإلسالمية لم ترد عنه مبررات في الخ
) على أساس الفھم بأن األنشطة المقابلة في خطة إدارة إزالة IRA/PHA/63/TAS/200الكلوروفلوروكربون (

  الھيدروكلوروفلوروكربون سوف تنفذ باستخدام موارد الحكومة الخاصة.

  )73/21(المقرر 

  الفلبين: التقرير المالي عن الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون

  اللجنة التنفيذية: قررت .78

أن تحاط علماً بالتقرير المالي الُمراجع عن الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون للفلبين المقدم   (أ)
من اليونيب نيابة عن حكومة الفلبين والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1،  

دوالرا أمريكيا زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  15 411اليونيب إعادة الرصيد البالغ  إلىأن تطلب   (ب)
دوالرات أمريكية في أسرع وقت ممكن على أال يتجاوز ذلك االجتماع الرابع والسبعين  2 003

  )،1(د)(72/14إعماالً للمقرر 

ً بأن اليونيب سوف يقدم تقرير استكمال المشروع عن ھذا المشروع في موعد   (ج) أن تحاط علما
  ).2(د)(72/14االجتماع الرابع والسبعين حسب طلب المقرر  يتجاوز ال

  )73/22(المقرر 

  الجزء السابع: مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال

 قدم الرئيس الجزء السابع بشأن مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال. .79
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  اللجنة التنفيذية: قررتو .80

ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال المقدم من   (أ) أن تحاط علما
اليونيدو نيابة عن حكومة غواتيماال على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1،  

ً  إلىأن تطلب   (ب) أي  ، بما في ذلكاليونيدو واليونيب أن يقدما لالجتماع الرابع والسبعين تقريراً مرحليا
  .2015في  غواتيماال لتدابير الرقابة على بروميد الميثيلمخاطر محتملة لعدم امتثال 

  )73/23(المقرر 

  الجزء الثامن: إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا.

 .الجزء الثامن بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھاقدم الرئيس  .81

ردا على طلب لتجميع العناصر الرئيسية ومكونات مردودة التكاليف في التقارير المتعلقة بالمشروعات و .82
والدروس المستفادة والمبادئ التوجيھية، بمجرد إنجاز مشروعات أخرى اإليضاحية للمواد المستنفدة لألوزون، 
التقرير المقدم من فإن  ه بالعالقة إلى التقارير الحالية،أوضحت ممثلة األمانة أنللتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، 

نفدة لألوزون والتخلص منھا اليونيدو بشأن المشروع الخاص بإيضاح استراتيجية إقليمية إلدارة نفايات المواد المست
ً أن التقارير 2(ب)(69/19لمقرر لفي إقليم أوروبا وآسيا الوسطى كان استجابة لطلب إعماالً  ). وأوضحت أيضا

المقدمة من البنك الدولي بشأن إندونيسيا والفلبين لم تكن بشأن مشروعات إيضاحية بل ھي دراسات تبحث فى  
ترك للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون. وفي حين أن ھذه الدراسات قد تكون الفرص المتاحة لزيادة التمويل المش

موضع اھتمام بلدان أخرى لديھا مشروعات للمواد المستنفدة لألوزون، لم تحدث مناقشات شاملة بشأن مردودية 
 تكاليف مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في ھذين البلدين.

ضاء أنه سيكون من المفيد وصف التكاليف المرتبطة بمشروعات التخلص من المواد وقال العديد من األع .83
المستنفدة لألوزون، في التقارير المتعلقة بھذه المشروعات في المستقبل بالنظر إلى أن ھذه المعلومات سوف تساعد 

 ستفادة.أطراف أخرى لديھا مشروعات مماثلة. ويمكن عند نقطة معينة بذل جھد لتجميع الدروس الم

    واردة في التقرير. التكلفة وضح ممثل البنك الدولي أن المعلومات حول عناصرأو .84

  إندونيسيا والفلبين: التقريران النھائيان عن مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون

  اللجنة التنفيذية: قررت .85

ً بالتقارير المقدمة من البنك الدولي بشأن مشروعات التخلص من المواد المستنفدة   (أ) أن تحاط علما
  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1لألوزون إلندونيسيا والفلبين الواردة في الوثيقة 

تقارير أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تأخذ في االعتبار المعلومات الواردة في تلك ال  (ب)
بشأن وضع نظام للتمويل من القطاعين العام والخاص للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون لدى 

  بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا 5إسداء المشورة لبلدان المادة 

  )73/24(المقرر 
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يات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص إقليم أوروبا وآسيا الوسطى: إيضاح استراتيجية إقليمية إلدارة نفا
  منھا

  اللجنة التنفيذية: قررت .86

ً بالتقرير الذي قدمته اليونيدو بشأن الكميات الفعلية من نفايات المواد المستنفدة   (أ) أن تحاط علما
لألوزون التي ُجمعت بحسب المادة للمشروع الخاص بإيضاح استراتيجية إقليمية إلدارة المواد 

) 2(ب)(69/19ألوزون والتخلص منھا في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى إعماالً للمقرر المستنفدة ل
  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1الوارد في الوثيقة 

أن تطلب من اليونيب واليونيدو تقديم تقرير استكمال المشروع بشأن المشروع اإليضاحي الرائد في   (ب)
  .2016موعد ال يتجاوز االجتماع األول في عام 

  )73/25(المقرر 

  الجزء التاسع: حشد الموارد

 قدم الرئيس الجزء التاسع بشأن حشد الموارد. .87

قال العديد من األعضاء إن ھناك قدراً كبيراً من المعلومات في الوثيقة المتعلقة بحشد الموارد، ولم يكن لدى و .88
في التقرير حتى االجتماع القادم للجنة األعضاء الوقت لنظرھا بصورة كافية. ولذا اقترح إرجاء مواصلة النظر 

 التنفيذية.

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في التقرير المتعلق بحشد الموارد للمنافع المشتركة للمناخ المقدم من  وقررت .89
  إلى االجتماع الرابع والسبعين. UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1اليونيب والوارد في الوثيقة 

  )73/26(المقرر 

  2017-2015من جدول األعمال: خطط أعمال الفترة  7البند

  خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف  (أ)

. وقدم شرحا بأن عقب وضع الوثيقة، UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18عرض ممثل األمانة الوثيقة  .90
. وذكر أيضا أن األنشطة في أكدت الوكاالت الثنائية والمنفذة عدم وجود تداخل بين المشروعات في خطط األعمال

التى كان من المتوقع االنتھاء منھا في خطط أعمال في المستقبل، ينبغى اضافتھا إلى خطط  2014خطة أعمال عام 
-2014(ب) (خطط األعمال للفترة 5كما وافقت على ذلك اللجنة التنفذية تحت البند   2017-2015أعمال الفترة 

 وتوافر التدفقات النقدية). 2016

للوكاالت  دليلشكر أعضاء اللجنة التنفيذية األمانة والوكاالت المنفذة على خطة األعمال المجمعة، التى ھى و .91
على أساس األولويات التى انعكست في مقررات اجتماع األطراف واجتماعات اللجنة التنفيذية. ولھذا، من  ،المنفذة

كن. إال أن فائدتھا كتمرين للتخطيط قد قوضه االفراط في المھم ضمان أن تقدم خطة األعمال المجمعة أفضل توجيه مم
البرمجمة أو قلة البرمجمة، مثال. وفضال عن ذلك، يبدو أن بعض األنشطة في خطة األعمال المجمعة إما غير مؤھلة 
ج للتمويل أو تم تغطيتھا في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التى أدت إلى إمكانية إزدوا

في المائة التأكيد على إزالة  35بإزالة بنسبة  2020الحساب. وفيما يتعلق بأھداف اإلزالة، يتطلب ھدف عام 
والمقررات التالية للجنة التنفيذية؛ ولم  XIX/6ب لضمان االمتثال تمشيا مع المقرر 141 -الھيدروكلوروفلوروكربون

قترحتھا األمانة في الوثيقة تكن ھناك حاجة لوضع أساس منطقى كامل للخيارات التى ا
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18. 
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بشأن تبريد المناطق مكانية احترار عالمى منخفضة ودراسات الجدوى ما يتعلق بالمشروعات التدليلية إلوفي .92
في خطة األعمال المجمعة، أثيرت مسائل، بما في ذلك: االفراط في برمجمة المشروعات التدليلية، بمبلغ يقترب من 

ماليين دوالر أمريكي تمت الموافقة عليھا في المقرر  10حافظة تبلغ مع مليون دوالر أمريكي بالمقارنة  23
لم تشمل بما فيه الكفاية بدائل المكانية احترار األثر السلبى الممكن لرفض بعض المقترحات التى و(ب)؛ 72/40

إلى الحاجة ومعايير تبدو صارمة اقترحتھا األمانة لتقديم مقترحات العداد مشروعات تدليلية؛ وعالمى منخفضة؛ 
مشروعات تدليلية بحيث تتمكن اللجنة التنفيذية من اختيار المشروعات التى تلبى احتياجات مقترحات لمجموعة من 

 على أفضل وجه. 5لمادة بلدان ا

يبدو أن الخيارات األوضح ھى إما خفض عدد المشروعات أو الحفاظ عليھا جميعا وتناسبيا مع مبلغ تمويل و .93
ماليين دوالر أمريكي. ومن المطلوب مزيدا من المناقشة للتوصل إلى  10كل واحد بحيث يحتفظ بمبلغ تمويل عند 

 مقرر بشأن ھذه المسألة.

انة مسائل محددة أثيرت خالل المناقشات. وقدم شرحا بأن مبلغ تمويل إزالة بروميد الميثيل تناول ممثل األمو .94
إزالة بروميد الميثيل في البلح قطاع في مصر، الموجود له خطة إزالة فعال، قد تم تضمينه في خطة األعمال بسبب أن 

زالة في خطة األعمال اإل في المائة من 34 إلى أنأيضا  أشارعالى الرطوبة لم تتم الموافقة عليه مع باقى الخطة. و
قطاع التبريد. وكانت النسبة المئوية المتبقية لإلزالة في في المائة  61بينما كانت  ،قطاع الرغاوىفي كانت  المجمعة
ما يتعلق بفاعلية تكلفة مقترحات المشروعات التدليلية في خطة األعمال، ى المذيبات ومكافحة الحرائق. وفيفي قطاع

مترى  كيلوغرامدوالر أمريكي/ 10.6مترى و كيلوغرامدوالر أمريكي/ 9.5بينت البيانات المقدمة فاعلية تكلفة بين 
لمشروع واحد في قطاع  يمتر كيلوغرامدوالر أمريكي/ 9.26في مشروعات قطاع التبريد وفاعلية تكلفة تبلغ 

 ات.بياناله عنالرغاوى توفرت 

ى إنشاء فريق اتصال لمواصلة مناقشاتھم للمسائل التى أثيرت والحصول وعقب المناقشة، اتفق األعضاء عل .95
على مزيد من التوضيح في ما يتعلق بالجوانب األخرى في خطة األعمال المجمعة، أي، مستوى تمويل المرحلة الثانية 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين ووضع أولويات إلزالة إنتاج من خطة إدارة إزالة 
 ب.141 -روكلوروفلوروكربونالھيد

بلغ أنه كان ھناك توافق في اآلراء خالل مناقشات فريق االتصال، على أن تتضمن خطة األعمال نافذة أو .96
وأن تظل قائمة المشروعات  72/40ماليين دوالر أمريكي للمشروعات اإليضاحية إعماالً للمقرر  10بمقدار 

ى النحو الذي قدمته الوكاالت الثنائية والمنفذة مفتوحة إلضافة اإليضاحية المدرجة في خطة األعمال المجمعة عل
األفكار والمقترحات األخرى لتمكين اللجنة التنفيذية من اتخاذ مقررات خالل االجتماع الرابع والسبعين بشأن 

 مقترحات إعداد المشروعات التي يمكن تمويلھا.

اإليضاحية للجنة التنفيذية للنظر. وقدم أعضاء  كما قُدم توجيه لضمان أن تُقدم أفضل مقترحات للمشروعات .97
  اللجنة التنفيذية المقترحات التالية:

ً للتكنولوجيا التي سيجري إيضاحھا،   (أ) ً واضحا ينبغي لمقترحات المشروعات: أن تتضمن وصفا
ھذه العناصر وتوفير المعلومات عن إمكانية تكرارھا وقيمتھا اإليضاحية والكيفية التي ستسھم بھا 

في االتجاه الذي ستتخذه اللجنة التنفيذية لتيسير تقديم التكنولوجيات الجديدة المنخفضة القدرة على 
االحترار العالمي كبدائل في خطط إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والقطاعات المستھدفة 

 ؛أو األقاليم التي لم يجر إيضاح التكنولوجيات لھا في الماضي

وية للمشروعات في قطاع التبريد وتكييف الھواء وال سيما تصنيع أجھزة تكييف الھواء إسناد األول  (ب)
حيث توجد تكنولوجيات ناشئة يمكن إيضاحھا. وشددت بعض الوفود التي علقت على قطاع تصنيع 
أجھزة تكييف الھواء على أن يكون اإليضاح على النظم المفردة أو النظم الموزعة الصغيرة األكبر 

ً و ذلك مثالً باستخدام خالئط الھيدروفلوروأولفين التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار حجما
العالمي فضالً عن أھمية التركيز على التحديات التي تواجه درجات حرارة البيئة المرتفعة ، واقترح 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 
 
 

24 

مدة على أعضاء اللجنة التنفيذية أيضاً إمكانية عالج ما يلي في المشروعات اإليضاحية: النظم المعت
اإلدمصاص، تصميم نظم التبريد المركزية أو ُسبل معالجة االستخدام اآلمن لألمونيا، وثاني أكسيد 
الكربون، أو الھيدروكربونات في معدات التبريد أو تكييف الھواء. وإن أمكن إبراز التطبيقات التي 

 ؛طبيقات المالئمةتنطوي على نسبة كبيرة من استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون بدالً من الت

ينبغي للمشروعات اإليضاحية التكنولوجيات المنشأة بالفعل أن تصف بوضوح قيمة ھذه   (ج)
 ؛المشروعات

ينبغي للمشروعات اإليضاحية الخاصة بقطاع الرغاوي أن تصف وتبين بوضوح القيمة المضافة   (د)
ولى وما ھو الجديد فيھا لتلك المشروعات بالمقارنة بالمشروعات التي استُكملت في المرحلة األ

 ؛باالستھالك المتبقي الذي يتعين إزالته في القطاع ة كل ھذاى صلومد

 ؛ينبغي أن تراعي المشروعات أيضاً التوزيع اإلقليمي والجغرافي  (ھ)

يفضل بعض أعضاء اللجنة التنفيذية عدم نظر المشروعات التي تبحث في خفض التسربات،   (و)
ادات غازات التبريد ونوعيتھا ومناولتھا والمشروعات العالمية أو والمشروعات المتعلقة بإمد

 ؛اإلقليمية

يفضل بعض أعضاء اللجنة التنفيذية عدم إجراء مشروعات إيضاحية في قطاع الخدمة باستثناء تلك   )ز(
  التي تغطي التجميع المحلي للمعدات.

  اللجنة التنفيذية: قررتوفي ضوء ھذه المناقشات والتوجيھات،  .98

الواردة في  2017-2015تُحاط علماً بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة أن   )أ (
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18الوثيقة 

أن تعدل خطة األعمال على النحو الذي أوصت به األمانة في الوثيقة   )ب (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18؛ 

ً خطة األعمال على النحو الذي أُقترح   )ج ( خالل المناقشات بواسطة اللجنة التنفيذية و/أو أن تعدل أيضا
 األعمال من جانب الوكاالت الثنائية والمنفذة من خالل: طعرض خط

التوزيع التناسبي ألنشطة الھيدروكلوروفلوروكربون الجديدة لكي تعكس الميزانية   )1(
دس المقرر الصادر عن اجتماع األطراف السا 2017-2015اإلجمالية لخطة أعمال الفترة 

والعشرين بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 
  ؛2015-2017

 إزالة:  )2(

أنشطة إعداد المشروعات للمرحلتين األولى والثانية من خطط إدارة إزالة إنتاج   أ.
  ؛الھيدروكلوروفلوروكربون

األنشطة في المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة إنتاج   ب.
 ؛الھيدروكلوروفلوروكربون التي لم يسبق الموافقة عليھا

في  طاع خدمة الھيدروكلوروفلوروكربونالمشروع اإلقليمي للمساعدة التقنية لق  ج.
 منطقة آسيا والمحيط الھادئ؛
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تلك المشروعات اإليضاحية الخاصة بالبدائل التي تنخفض فيھا القدرة على   د.
الخاصة بتبريد المناطق في خطة األعمال االحترار العالمي، ودراسات الجدوى 

حيث ينبغي أن تنظر اللجنة التنفيذية في أي مشروعات إيضاحية ودراسات 
 ؛الجدوى لتبريد المناطق

إعداد المشروعات لدراسات الجدوى لتبريد المناطق ما لم تخصم عملية إعداد   .ھ
  ،72/40المشروعات ھذه من مخصصات تبريد المناطق المبينة في المقرر 

أن تطلب تقديم المشروعات اإليضاحية الخاصة بالبدائل التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار   )د (
 العالمي والمساعدات التقنية بشأن دراسات الجدوى المتعلقة بتبريد المناطق وفقاً لما جاء في المقرر

 دون حاجة إلى إدراج تلك األنشطة في خطط األعمال،(ب)، 40/72

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في خطط أعمالھا األنشطة في المرحلة الثانية من أن تطلب من   )ھ(
 كينيا،لإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ةخط

بالصيغة  2017-2015أن تصادق على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (و)
تنفيذية مع مالحظة أن ھذا التصديق ال يعني الموافقة على التي عدلتھا بھا األمانة واللجنة ال

المشروعات المحددة فيھا أو الموافقة على تمويلھا أو مستويات الحجم على أساس الفھم بأن 
الوكاالت سوف تزيد بدرجة كبيرة من التركيز على إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع 

رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المدرجة في الرغاوي في المرحلة الثانية من خطط إدا
   2018-2016خطط أعمالھا للفترة 

  )73/27(المقرر 

  خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة  (ب)

  الوكاالت الثنائية  )1(

، التي تلفت االنتباه بصورة خاصة إلى أن UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19قّدم ممثل األمانة الوثيقة  .99
للسنوات  الثنائي تخصيصھاالموافقة على التقديم إلى االجتماع الثالث والسبعين سينتج عنھا تجاوز ألمانيا بشكل مھم ل

 .2014- 2012الثالث 

أنه أصبح من الشائع في االجتماع األخير لفترة الثالث سنوات معادلة بعض إلى أحد األعضاء  أشاربعد أن و .100
مانيا على أال تكون ھناك أي آثار سلبية على الدول المدرجة في تقديم ألمانيا، طلب من التخصيص الثنائي المستقبلي ألل

الحصول على ضمانات بأن يكون األمر كذلك مجدداً. بالنيابة عن ألمانيا، أكد ممثل إيطاليا أن األمر سيكون كذلك. إال 
الخاص بألمانيا كانت نسبة من تجديد  أن عضو آخر أعرب عن قلقه، مشيراً إلى أن كمية التخصيص الثنائي المستقبلي

  يزال ينبغي تحديده في حد ذاته.، والذي ال2017-2015الموارد لفترة 

  :يلي بما علما اإلحاطةاللجنة التنفيذية  قررتو .101

 على 2017-2015للفترة  وبولندا واليابان وإيطاليا ألمانيا من المقدمة الثنائية الوكاالت أعمال خطط  (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/19 الوثيقة في الوارد النحو

- 2015 للفترة ألمانيا أعمال خطة في النظر إعادة ينبغي، خالل االجتماع الرابع والسبعين، وأنه  (ب)
النھج العام المطبق في الوثيقة الخاصة في المائة و 20البالغ  الثنائي تخصيصال ضوء في 2017

  .2017- 2015الثالث للسنوات المالي التخطيطب

  )73/28ر قرم(ال
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  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )2(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20الوثيقة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)قّدم ممثل  .102

  : اللجنة التنفيذية قررتو .103

على النحو الوارد في الوثيقة  2017- 2015أن تحاط علما بخطة أعمال اليوئنديبي للفترة   )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/20؛ 

  بھذا التقرير. دسالساالمرفق  في أُدرجت كما ليوئنديبي األداء مؤشرات على توافق أنو  )(ب

  )73/29ر قرم(ال

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  )3(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21الوثيقة  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)قّدم ممثل  .104

  : اللجنة التنفيذية قررتو .105

ً بخطة  (أ) على النحو الوارد في الوثيقة  2017- 2015للفترة  اليونيب عمل أن تحاط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21؛  

 المواد إزالة إدارة خطط من الثانية للمرحلة اليونيدو عمل خطة في إليھا المشار األنشطة وإضافة  (ب)
  اليونيب؛ عمل خطة إلى المنخفض االستھالك حجم ذات البلدان في الھيدروكلوروفلوروكربونية

 بھذا التقرير. السابعالمرفق  في المبين النحو على لليونيب األداء مؤشرات على الموافقةو  (ج)
  

  )73/30ر قرم(ال

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  )4(

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22قّدم ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الوثيقة  .106
 لبروميد المقصود غير التحويل التي تلفت االنتباه بصورة خاصة إلى إدراج مشروعات التدليل المقترحة بشأن تجنّب

أعمال. وكانت ھذه المشروعات مخصصة  طةخ في االستخدام المراقب، المراقب إلى غير االستخدام الميثيل من
لمعالجة تفسير خاطئ في ما يتعلق بالحجر الصحي وما قبل الشحن واإلدراج الخاطئ الناتج لالستخدام المراقب 

 لبروميد الميثيل كاستخدام للحجر الصحي وما قبل الشحن.

خالل االجتماع الحادي  وفي المناقشة الالحقة، تمت اإلشارة إلى أنه جرى النظر في مشروعات مماثلة .107
والسبعين للجنة وإزالتھا من خطة عمل اليونيدو على أساس أن استخدام بروميد الميثيل للحجر الصحي ما قبل الشحن 
ً بعض الشيء،  كان معفى من التزامات االمتثال. على الرغم من أن الغرض من مشروعات التدليل يبدو اآلن مختلفا

 .لقضايا، كما ھو موضح في الوثيقةفإنھا ال تزال تثير عدداً من ا

  اللجنة التنفيذية : قررتو .108

ً بخطة  (أ) على النحو الوارد في الوثيقة  2017 - 2015للفترة  اليونيدو عمل أن تحاط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22؛  
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  بھذا التقرير. الثامنالمرفق  في على النحو الوارد ليونيدو األداء مؤشرات على والموافقة  (ب)

  )73/31ر قرم(ال

  البنك الدولي:  )5(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23الوثيقة  البند الدوليقّدم ممثل  .109

  : اللجنة التنفيذية قررتو .110

على النحو الوارد في الوثيقة  2017- 2015للفترة  البنك الدولي عمل أن تحاط علما بخطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23؛ 

 بھذا التقرير. التاسعالمرفق  في المبين النحو على الدولي للبنك األداء مؤشرات على الموافقة  (ب)

  )73/32(المقرر 

  مقترحات المشروعاتمن جدول األعمال:   8البند 

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

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/24عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .111

عندما تكون المرحلة األولى تقديم المرحلة الثانية من خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  زالت جارية ما

وقدمت ممثلة األمانة المسألة المتعلقة بتقديم المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  .112
لت جارية، التي أثيرت بسبب تقديم طلب المرحلة الھيدروكلوروفلوروكربونية عندما تكون المرحلة األولى ما زا
(و) من جدول األعمال، 8(انظر البند  للمكسيك الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .المشروعات االستثمارية، أدناه)

 ومع التأكيد على فائدة وجود االتفاق على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد .113
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك باعتباره نموذجا لالتفاقات بشأن المرحلة الثانية من ھذه الخطط، أشار أحد 

إدارة إزالة لتمويل المرحلة الثانية من خطط األعضاء إلى ضرورة إجراء مناقشات إضافية بشأن المعايير ذات الصلة 
بموجب الشريحة  في المائة 20بنسبة المطلوبة ة الصرف عتبتحقيق وبشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  .السابقة الموافق عليھا قبل تقديم طلب الشريحة المقبلة

  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .114

أن تحيط علما بمشروع االتفاق الذي أعّد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   ) أ(
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43؛ 

إزالة المواد  إدارةالوكاالت الثنائية والمنفذة أن تستعين باتفاق المرحلة الثانية من خطة  إلى أن تطلب ب)(
للمرحلة الثانية  نموذجك ،73/58، الموافق عليھا في المقرر لمكسيكلالھيدروكلوروفلوروكربونية 

، مع مالحظة أن االتفاق تم إعداده قبل االنتھاء من المناقشات الجارية بشأن معايير خططھذه المن 
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إدارة إزالة المواد  تمويل إزالة ھذه المواد في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط
قبل  في المائة 20عتبة الصرف البالغة نسبتھا كشرط مسبق لتحقيق الھيدروكلوروفلوروكربونية و

  ؛صرف الشرسحة التالية

االتفاق للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد قالب أن تطلب إلى األمانة القيام باستعراض   (ج)
بعد استكمال المناقشات بشأن عاله في الفقرة الفرعية ب) المذكور أالھيدروكلوروفلوروكربونية 

معايير تمويل إزالة ھذه المواد في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
  في المائة. 20الھيدروكلوروفلوروكربونية وعتبة الصرف بنسبة 

  )73/33(المقرر 

  

الحالية المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام معدات التبريد وتكييف الھواء إعادة تھيئة 
   غازات تبريد قابلة لالشتعال أو سامة

 جزئيا بعد أن الحظ أحد األعضاء أن المناقشات التي دارت في االجتماع السابق للجنة التنفيذية قد تطرقت .115
القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى معدات التبريد وتكييف الھواء الحالية إعادة تھيئة إلى موضوع 

، أشار، وأيده عضو آخر في ذلك، إلى استمرار وجود فجوة فيما يتعلق بمعايير سوائل تبريد قابلة لالشتعال أو سامة
ولجت بروتوكوالت إعادة التھيئة المأمونة باستخدام مواد قابلة لالشتعال. غير أن أعضاء آخرين رأوا أن المسألة قد ع

 .بما فيه الكفاية في االجتماع السابق، وأنه ال حاجة إلى أن تقدم اللجنة مزيدا من التوجيھات بشأنھا

 ضايا في إطار فريق غير رسمي.واتفقت اللجنة التنفيذية على إجراء مزيد من المناقشات بشأن ھذه الق .116

اللجنة التنفيذية أنه في حال ما إذا قرر أحد البلدان، بعد أخذ  قررت، تقديم الفريق غير الرسمي تقريره وعقب .117
التي تستخدم فيھا مواد قابلة لالشتعال في معدات  إعادة التھيئةفي الحسبان، أن يستمر في عمليات  72/17المقرر 

  وكوالت ذات الصلة.بروتلمعايير والمصممة أصال الستخدام مواد غير قابلة لالشتعال، فال ينبغي أن يتم ذلك إال وفقا ل

 )73/34(المقرر 

  مشروعات وأنشطة مقدمة للحصول على موافقة شمولية

، الذي UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/24إلى المرفق الثاني بالوثيقة  وجه الرئيس اھتمام اللجنة التنفيذية .118
يتضمن قائمة بالمشروعات واألنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليھا. وذكر أنه قد أدخل تعديل على طلب تمويل 
إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمصر، على النحو الوارد 

وبموجبه تم تغيير التمويل المطلوب لليونيدو إلعداد ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/28/Corr.1في الوثيقة 
دوالر أمريكي. وأضاف، عالوة على  70 000دوالر أمريكي إلى  50 000المشروع للمرحلة الثانية من الخطة من 

، دوالر أمريكي 150 000ذلك، أن حكومة إيطاليا قد أبلغت اليونيدو، بعد إصدار الوثيقة، برغبتھا في المساھمة بمبلغ 
في مشروع لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في تونس، على أن يكون مبلغ  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة،

  دوالر أمريكي المتبقي لليونيدو. 267 657

وفيما يتعلق بقائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليھا، وافقت اللجنة على أن ترفع من القائمة  .119
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل من مصر والعراق  طلبات إعداد مشاريع

(ج) من جدول األعمال، التعديالت على  8والفلبين وقطر واليمن، وأن تنظر فيھا على نحو إفرادي في إطار البند 
من خطة إدارة إزالة المواد  ولىمرحلة األال الشريحة الثانية من، وأن ترفع منھا كذلك طلب 2014برامج العمل لعام 

، من جدول األعمال (و) 8الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي، وأن تنظر فيه على نحو إفرادي في إطار البند 
 المشروعات االستثمارية.
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  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .120

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة التماسا للموافقة الشمولية عليھا بمستويات التمويل   (أ)
بھذا التقرير، باإلضافة إلى الشروط أو األحكام الواردة في وثائق تقييم  العاشرالمبينة في المرفق 

  حاطة علما بما يلي:المشروعات المقابلة والشروط التي تقِرنھا للجنة التنفيذية بالمشروعات، ومع اإل

أنه جرى استكمال االتفاقين بين حكومة غابون واللجنة التنفيذية وبين حكومة ليسوتو   (1)
على النحو الوارد في بشأن خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، واللجنة التنفيذية 

أساس ، على التوالي، بھذا التقرير، استنادا إلى خط الحادي عشر والثاني عشرالمرفقين 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المحدد لالمتثال؛ 

بشأن خفض استھالك واللجنة التنفيذية قد جرى استكماله  حكومة المكسيكأن االتفاق بين   (2)
التقرير ليعكس  بھذا الثالث عشرعلى النحو الوارد في المرفق الھيدروكلوروفلوروكربون 

  ؛2018التحديث لھدف االستھالك لعام 

أن االتفاق بين السودان واللجنة التنفيذية بشأن خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون   )3(
ليعكس التغيير  قد جرى استكماله على النحو الوارد في المرفق الرابع عشر بھذا التقرير

  في تكاليف الدعم بسبب نظام التكاليف اإلدارية الجديد؛ و

وعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تشمل إقرار أن الموافقة الشمولية، في حالة المشر  (ب)
بھذا  الخامس عشرالمالحظات التي يتعين إبالغھا إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق 

  التقرير.

  )73/35(المقرر 

  التعاون الثنائي  ) ب(

ومنذ إصدار الوثيقة، زادت حكومة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/25عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .121
 .2014دوالراً أمريكياً لعام  667 756طلبھا لتمويل التعاون الثنائي إلى إيطاليا من 

وناقشت اللجنة التنفيذية جميع عناصر إعداد المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد  .122
ل، التعديالت على برامج العمل لعام (ج) من جدول األعما8الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين في إطار البند 

2014.  

الصين: اإلعداد ألنشطة االستثمار في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع 
  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط (حكومة ألمانيا)؛

لة الثانية) (قطاع الخدمة وعنصر الصين: إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرح
  التمكين) (حكومة ألمانيا)

حكومة ألمانيا لعناصر إعداد المشروع لخطة إدار إزالة المواد الموافقة على طلب اللجنة التنفيذية  وقررت .123
للصين إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) في  / أنشطة االستثمارالھيدروكلوروفلوروكربونية

  كما يلي:

ً أمريكي اً دوالر 70 000 قدرهمستوى تمويل ب المسحوبة بالضغط البوليسترين غاويقطاع ر  (أ)  زائداً ، ا
  اً؛ وأمريكي اً دوالر 9 100 بقيمةتكاليف دعم الوكالة 
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ً أمريكي اً دوالر 46 900 قدرهمستوى تمويل بتمكين ال عنصرو ةقطاع الخدم  (ب) دعم تكاليف  زائدا، ا
ً أمريكي اً دوالر 6 097بقيمة الوكالة    .ا

  )73/36(المقرر 

الصين: إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع الخدمة وعنصر 
  (حكومة اليابان) التمكين)

إدارة إزالة المواد  ةلخطمشروع الإعداد عنصر لموافقة على طلب حكومة اليابان لااللجنة التنفيذية  قررت .124
 قدرهمستوى تمويل بتمكين ال عنصرو مةلقطاع الخدفي الصين (المرحلة الثانية)  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ً أمريكي اً دوالر 3 315 بقيمةدعم الوكالة تكاليف  زائدا اً،أمريكي اً دوالر 25 500   لحكومة اليابان. ا

  )73/37(المقرر 

 االجتماع في المعتمدة ةالثنائيات المشروع تكاليف معادلةاللجنة التنفيذية أن تطلب إلى أمين الخزانة  قررت .125
 :بھذا التقرير، كما يلي العاشرالوارد في المرفق النحو على والسبعين الثالث

للفترة  الثنائية ألمانيا مساھمة رصيد مقابل )الوكالة رسوم شامال( اأمريكي ادوالر 50 835مبلغ   (أ)
ً أمريكي اً دوالر 659 452ومبلغ وقدره  2012-2014  الثنائية ألمانيا مساھمة مقابل معادلته ليتم ا
 ؛2017-2015 للفترة

ً أمريكي اً دوالر 667 756مبلغ   )ب(  لعام الثنائية إيطاليا مساھمة رصيد مقابل )الوكالة رسوم شامال( ا
 و ؛2014

ً أمريكي اً دوالر 28 815مبلغ   (ج)  لعام الثنائية اليابان مساھمة رصيد مقابل )الوكالة رسوم شامال( ا
2014.  

  )73/38(المقرر 

  :2014تعديالت على برامج العمل لعام   (ج)

؛ (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/26)ذكرت ممثلة األمانة أن تعديالت على برامج العمل لليوئنديبي  .126
؛ Corr.1)و (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/28 ؛ واليونيدو(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/27) واليونيب

تحتوي على طلبات إلعداد للمرحلة الثانية من خطة إدارة قد  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/29) البنك الدوليو
إلى أن طلبات ت أيضا وأشارللنظر اإلفرادي فيھا.  التي كانتوفلوروكربونية للصين وإزالة المواد الھيدروكلور

التي  لمصر والعراق والفلبين وقطر واليمن من خطط إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية إلعداد 
أثناء  ، نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا(أ) من جدول األعمال8ُرفعت من قائمة الموافقة الشمولية في إطار البند 

 وسيُنظر فيھا بصورة إفرادية في التعديالت على برامج عمل كل من الوكاالت المنفذة. ،استعراض المشروعات

، إن المبالغ المطلوبة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة في ذلك وقال أحد األعضاء، وأيّده عضو آخر .127
لموافقة عليھا للمرحلة األولى، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين مبالغ فيھا عند مقارنتھا بالمبالغ التي تمت ا

االستھالك السنوي والتحقق منه  رصداألعمال التحضيرية التي اضطُلع بھا خالل المرحلة األولى بشأن بالنظر إلى 
 في كل قطاع من القطاعات.

وبعد المشاورات غير الرسمية، قالت ممثلة األمانة إن مجموع التمويل لجميع عناصر المرحلة الثانية من  .128
كل دوالر أمريكي، موزعة حسب  2 000 000إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين بلغ خطة 

  .من جدول األعمال الثنائي، والبند الحالي(ب)، التعاون 8جدول األعمال  من بندالمشروع فردي في إطار 
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  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )1(

قد  2014ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة في التعديالت على برنامج عمل اليوئنديبي لعام  .129
(أ) من جدول 8البند تمت بالفعل الموافقة عليھا ضمن قائمة المشروعات المعروضة للموافقة الشمولية (انظر 

المقرر ، 120إلى  118، الفقرات راض المشروعاتنظرة عاّمة على القضايا التي تّم تبينّھا أثناء استعاألعمال، 
)، فيما عدا طلب اإلعداد للمرحلة الثانية من أنشطة االستثمار في خطة إدارة إزالة المواد أعاله 73/35

  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

تراتيجية الصين: إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االس
  ة)؛جامعال

الصين: إعداد أنشطة االستثمار في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع التبريد 
  وتكييف الھواء الصناعي والتجاري)؛

الصين: إعداد أنشطة االستثمار في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع 
  )المذيبات

طلب اليوئنديبي إلعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد على اللجنة التنفيذية الموافقة  قررتو .130
(المرحلة الثانية) للصين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الھيدروكلوروفلوروكربونية/ أنشطة االستثمار في إزالة 

 كما يلي:

ً  200 000 قدرهة بمستوى تمويل جامعاالستراتيجية ال  (أ) تكاليف دعم الوكالة  ، زائداً دوالراً أمريكيا
  دوالراً أمريكياً؛ 14 000البالغة 

دوالراً أمريكياً،  330 000 قدرهقطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري بمستوى تمويل   (ب)
  دوالراً أمريكيا؛ و 23 100زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالًر أمريكياً، زائداً  150 000 قدرهمستوى تمويل قطاع المذيبات ب  (ج)
  دوالراً أمريكياً. 10 500

  )73/39(المقرر 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) )2(

قد  2014ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة في التعديالت على برنامج عمل اليونيب لعام  .131
(أ) من 8البند تمت الموافقة عليھا بالفعل ضمن قائمة المشروعات المعروضة للحصول على الموافقة الشمولية (انظر 

من  120إلى  118، الفقرات ناء استعراض المشروعاتنظرة عاّمة على القضايا التي تّم تبينّھا أثجدول األعمال، 
)، فيما عدا طلبات اإلعداد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أعاله 73/35المقرر 

الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة واألنشطة التمكينية األخرى للصين، وطلبات إعداد المرحلة الثانية من 
د الھيدروكلوروفلوروكربونية لمصر والعراق وقطر واليمن، التي ُرفِعت من قائمة الموافقات خطط إدارة إزالة الموا

  الشمولية.

الصين: اإلعداد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد 
  وعناصر التمكين
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مشروع لخطة إدارة إزالة المواد الإعداد لعنصر  نيبطلب اليوعلى اللجنة التنفيذية الموافقة  قررت .132
بمستوى تمويل  للصينلقطاع خدمة التبريد وأنشطة التمكين األخرى  (المرحلة الثانية) الھيدروكلوروفلوروكربونية

ً  217 600 قدره   دوالراً أمريكياً. 28 288زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالراً أمريكيا

  )73/40(المقرر 
  

  ة)جامعإعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستراتيجية ال مصر:

خطة إدارة إزالة لمرحلة الثانية من إعداد مشروع لعنصر لطلب اليونيب على  الموافقةاللجنة التنفيذية  قررت .133
ً أمريكي اً دوالر 20 000 قدرهمستوى تمويل ب مصرلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تكاليف دعم الوكالة  زائدا، ا

ً أمريكي اً دوالر 2 600 البالغة   .ا

  )73/41(المقرر 

العراق: إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستراتيجية 
  ة)جامعال

خطة إدارة إزالة لمرحلة الثانية من مشروع لإعداد عنصر لطلب اليونيب على  الموافقةاللجنة التنفيذية  قررت .134
ً أمريكي اً دوالر 45 000 قدرهمستوى تمويل ب لعراقلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تكاليف دعم الوكالة  زائدا، ا

ً أمريكي اً دوالر 5 850 البالغة   .ا

  )73/42(المقرر 

  ة)جامعالمرحلة الثانية) (االستراتيجية القطر: إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (

خطة إدارة إزالة المواد لإعداد مشروع عنصر لطلب اليونيب على  الموافقةاللجنة التنفيذية  قررت .135
ً أمريكي اً دوالر 20 000 قدرهمستوى تمويل ب قطرل(المرحلة الثانية) الھيدروكلوروفلوروكربونية  تكاليف دعم  زائداً ، ا

ً أمريكي اً دوالر 2 600 البالغةة ـــالوكال ، على أساس أنه في حين يُتوقع أن يتضمن طلب المرحلة الثانية من الخطة ا
أنشطة يفترض أن يمولھا الصندوق المتعدد األطراف، فإنه سيشمل أيضا أنشطة ممولة تمويال ذاتيا مقترنة بالخفض 

، بغية زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إ الطوعي لألھلية المتفق عليه في إطار المرحلة األولى
  .2020في المائة بحلول عام  35الوفاء بخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة ال تقل عن 

  )73/43(المقرر 

  ة)جامعاليمن: إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستراتيجية ال

خطة إدارة لمرحلة الثانية من إعداد مشروع لعناصر لطلب اليونيب على  الموافقةاللجنة التنفيذية  قررت .136
ً أمريكي اً دوالر 50 000 قدرهمستوى تمويل ب ليمنلإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تكاليف دعم  زائدا، ا

ً أمريكي اً دوالر 6 500 البالغةالوكالة    .ا

  )73/44(المقرر 

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  )3(

قد  2014ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة في التعديالت على برنامج عمل اليونيدو للعام  .137
(أ) من 8البند (انظر تمت بالفعل الموافقة عليھا ضمن قائمة المشروعات التي عرضت التماسا للموافقة الشمولية عليھا 

من  120إلى  118، الفقرات نظرة عاّمة على القضايا التي تّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعاتجدول األعمال، 
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، فيما عدا طلبات إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد )أعاله 73/35المقرر 
إعداد المرحلة الثانية من خطط  إدارة إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية/مشروعات االستثمار للصين، وطلبات

  لمصر والعراق وقطر واليمن، التي ُرفعت من قائمة الموافقة الشمولية.  الھيدروكلوروفلوروكربونية

الصين: إعداد األنشطة االستثمارية المتعلقة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 
  )البوليستيرين المسحوبة بالضغط ىرغاوقطاع (

الصين: إعداد مشاريع استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع تكييف 
  ھواء الغرف)

الموافقة على طلب اليونيدو لعناصر إعداد المشروع ألنشطة استثمارية إلزالة المواد اللجنة التنفيذية  قررت .138
 :كما يلي (المرحلة الثانية) الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

ً أمريكي اً دوالر 260 000 قدرهمستوى تمويل ب البوليستيرين المسحوبة بالضغط ىرغاوقطاع   (أ) ، ا
ً أمريكي اً دوالر 18 200 البالغةتكاليف دعم الوكالة  زائدا   ؛ وا

ً أمريكي اً دوالر 300 000 قدرهمستوى تمويل ب قطاع تكييف ھواء الغرف  (ب) تكاليف دعم  زائدا، ا
ً أمريكي اً دوالر 21 000 البالغةالوكالة    .ا

  )73/45(المقرر 
  

  مصر: إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستراتيجية الجامعة)

  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوي)مصر: إعداد أنشطة االستثمار إلزالة المواد 

  مصر: إعداد أنشطة االستثمار إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع التبريد)

تساءل أحد األعضاء عن مدى الحاجة إلى إعداد خطط منفصلة للقطاعين الفرعيين لتكييف الھواء وللتبريد  .139
من خط إدارة إزالة المواد التجاري بالنظر إلى صغر عدد المنشآت المبينة في المرحلة األولٮ

. كما تساءل عما إذا كانت ھناك حاجة إلى إدراج قطاع التبريد في ھذا الوقت الذي يتوافر الھيدروكلوروفلوروكربونية
 في المائة. 35 فيه استھالك كاٍف في قطاع الرغاوي لتحقيق الخفض في االستھالك بنسبة

االستثماري في المرحلة الثانية من خطة  عنصرعداد مشروع للإلطلب  على تمت الموافقةبعد المناقشات، و .140
ً أمريكي اً دوالر 000 150إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع التبريد ليصبح  لتغطية القطاع  ا

 الشامل.

إعداد مشروع لخطة إدارة إزالة المواد عناصر اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب اليونيدو ل وقررت .141
  الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة االستثمار لمصر (المرحلة الثانية) على النحو التالي:

زائداً تكاليف دعم الوكالة  اً،أمريكي اَ دوالر 00070 االستراتيجية الجامعة بمستوى تمويل قدره   (أ)
ً أمريكي اً دوالر 4 900البالغة    ، ا

ً أمريكي اً دوالر 00060 قطاع الرغاوي بمستوى تمويل قدره   (ب) زئداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا
ً أمريكي اً دوالر 4 200   ،ا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 
 
 

34 

ً أمريكي اً دوالر 150  000قطاع التبريد بمستوى تمويل قدره   (ج) زئداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا
ً أمريكي اً دوالر 10 500   .ا

  )73/46(المقرر 

  العراق: إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستراتيجية الجامعة)

لثانية) (قطاع تصنيع العراق: إعداد أنشطة االستثمار إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا
  أجھزة التبريد)

أشار أحد األعضاء إلى طلب تمويل إعداد مشروع للتحويل في قطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء وتساءل  .142
عما إذا كان ھناك أي استھالك للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي يمكن معالجته بدالً من ذلك. 

 أي استھالك للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي. وأكد ممثل اليونيدو عدم وجود

اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب الخاص بمكونات اليونيدو إلعداد مشروع بشأن خطة إزالة  وقررت .143
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة االستثمار للعراق (المرحلة الثانية) على النحو التالي:

زئداً تكاليف دعم الوكالة  اً،أمريكي اً دوالر 25  000اتيجية الجامعة بمستوى تمويل قدره االستر  (أ)
ً  1  750البالغة    و ؛دوالراُ أمريكيا

دوالر أمريكي زئداً تكاليف دعم الوكالة  30  000قطاع تصنيع أجھزة التبريد بمستوى تمويل قدره   (ب)
ً  100 2البالغة    .دوالراُ أمريكيا

  )73/47(المقرر 

  قطر: إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستراتيجية الجامعة)

ا ال يتجاوز  .144 ق م ة قطر بتحقي زام حكوم ام  20تساءل أحد األعضاء عن الت ول ع ة من الخفض بحل في المائ
في المائة  67ذلك بكثير حيث بلغ أكثر من  بالنظر إلى أن التخفيضات التي وافقت عليھا الحكومة بالفعل تجاوز 2020

  من خط األساس.

ة  وقررت .145 اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب الخاص بمكون اليونيدو بشأن إعداد مشروع لخطة إدارة إزال
اليف 40,000قدره المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) لقطر بمستوى تمويل  داً تك  دوالر أمريكي زئ

على أساس الفھم بأن من المتوقع أن يتضمن تقديم المرحلة الثانية من خطة  دوالر أمريكي 2,800دعم الوكالة البالغة 
دد األطراف، سوف يتضمن  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة يُفترض أن يمولھا الصندوق المتع

وعي  ة بخفض ط ل مرتبط ة التموي طة ذاتي هاأنش ق علي ى  تف ة األول ار المرحل ي إط واد ف ة الم ة إدارة إزال ن خط م
ة  ل عن الھيدروكلوروفلوروكربوني ا ال يق دروكلوروفلوروكربون بم ي استھالك الھي ق الخفض ف ة  35لتحقي ي المائ ف

  .2020بحلول عام 

  )73/48(المقرر 

  
  الثانية) (االستراتيجية الجامعة)اليمن: إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  اليمن: إعداد أنشطة االستثمار إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوي)

ً بشأن التباين فيما بين خطة اليونيدو التي طلبت أمواالً إلعداد خطة قطاعية  .146 طلب أحد األعضاء توضيحا
ة باليونيب التي ستعالج قطاع التبريد التجاري دون طلب أي تمويل لإلعداد. وفيما لقطاع الرغاوي فقط وتلك الخاص
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يتعلق بقطاع الرغاوي، تساءل عما إذا كان عدد المنشآت يبرر مستوى التمويل المطلوب. وبالنسبة للمسألة األولى، 
ونيب سوف يعالج ذلك كجزء من أوضح ممثل اليونيدو أن اليونيدو لم تطلب التمويل لقطاع التبريد التجاري وأن الي

قطاع خدمة التبريد. وبالنسبة لمسألة عدد المنشآت، قال إن اليونيدو جمعت قائمة حصرية بالشركات تبرر مستوى 
 التمويل المطلوب.

اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب الخاص بمكونات اليونيدو إلعداد مشروع لخطة إدارة إزالة  وقررت .147
  وروفلوروكربونية وأنشطة االستثمار لليمن (المرحلة الثانية) على النحو التالي:المواد الھيدروكل

ً أمريكي اً دوالر 20  000االستراتيجية الجامعة بمستوى تمويل قدره   (أ) زئداً تكاليف دعم الوكالة  ،ا
  دوالراُ أمريكياً و 1  400البالغة 

ً أمريكي اً دوالر 000 80بمستوى تمويل قدره قطاع الرغاوي   (ب) زئداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا
ً أمريكي اً دوالر 600 5   .ا

  )73/49(المقرر 

  البنك الدولي  )4(

قد ووفق عليھا  2014ذكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل في تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام  .148
نظرة عاّمة على (أ) من جدول األعمال، 8(انظر البند بالفعل كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية 

باستثناء  أعاله) 73/35من المقرر  120إلى  118، الفقرات القضايا التي تّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات
 الطلبات الخاصة بإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة االستثمار
للصين، والطلب الخاص بإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين التي 

  كانت قد أُزيلت من قائمة الموافقة الشمولية.

الصين: إعداد أنشطة االستثمار إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (رغاوي 
  )البوليوريثان

قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب البنك الدولي إلعداد مشروع ألنشطة االستثمار إلزالة المواد  .149
 400 000(المرحلة الثانية) لقطاع رغاوي البوليوريثان للصين بمستوى تمويل قدره الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 دوالراً أمريكياً. 28 000دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  )73/50(المقرر 

الصين: إعداد خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستراتيجية 
  الجامعة)

أن ينظر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج فيما إذا كانت ھناك حاجة إلى التمويل اللجنة التنفيذية  وقررت .150
  المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.إلعداد 

  )73/51(المقرر 

  الفلبين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (االستراتيجية الجامعة)

(المرحلة الثانية) (قطاع تكييف  الفلبين: إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  الھواء)

دوالر أمريكي المطلوب إلعداد خطة قطاعية في قطاع  150,000تساءل أحد األعضاء عن المبلغ وقدره  .151
تكييف الھواء بالنظر إلى أن أمواالً قد ووفق عليھا بالفعل خالل المرحلة األولى لنفس القطاع. وقال ممثل البنك الدولي 
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إدارة إزالة المواد ص إلعداد الخطة القطاعية في المرحلة األولى لخطة إن التمويل المخص
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع تكييف الھواء قد أُعيد بالكامل حيث لم توضع خطة للقطاع ومن ثم ال توجد أي 

فق على أن إعداد ازدواجية في المرحلة الثانية مع العمل الذي أُضطلع به في المرحلة األولى. وعقب المناقشات وو
المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع التبريد في الفلبين لم يغط 

 سوى القطاع الفرعي الخاص بتكييف ھواء الغرف.

حلة اللجنة التنفيذية أن توافق على الطلب الخاص بمكون البنك الدولي الخاص بإعداد مشروع للمر وقررت .152
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة االستثمارية (المرحلة الثانية)  للفلبين على 

  النحو التالي:

زئداً تكاليف دعم الوكالة  اً،أمريكي اً دوالر 000 90االستراتيجية الجامعة بمستوى تمويل قدره   (أ)
  دوالر أمريكًي. 300 6البالغة 

ً أمريكي اً دوالر 000 150قطاع تكييف الھواء بمستوى تمويل قدره   (ب) زئداً تكاليف دعم الوكالة  ،ا
ً أمريكي اً دوالر 500 10البالغة    .ا

  )73/52(المقرر 

  2015ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب لعام   (د)

 ميزانية، التي تضمنت الميزانية المقترحة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/30قّدم ممثل األمانة الوثيقة  .153
 .2015 م لعا االمتثال على لمساعدةليونيب لا برنامج

 عام بشكل وأيّدوا للميزانية، التوجيھية المبادئ ضمن اليونيب على بقائھا وھنأوا بالبرنامج، األعضاء أشادو .154
ً  ملء على األعضاء اليونيب أحد وھنأ. األمانة توصيات ً قلقه،  إال أنه منطقته، في مؤخرا شاغرا منصبا أشار، مبديا

ً  إلى  .للتنفيذ رئيسي عام وھو ،2015 العام عشية شاغراً آخراً  أنه ال يزال ھناك منصبا

 بتنفيذ يتعلق في ما الصادرة والتوجيھات للمشورة الذي تبديه وكالتھا التقدير نقلت إلى األعضاء بعد أنو .155
ً  ممثلة أكدت برنامج المساعدة على االمتثال،  إحدى المناصب الشاغرة، على ملء اليونيب أن اليونيب تعمل حاليا

 بسبب مؤكداً  غير كان آخر منصب وضع أن اللجنة وأبلغت من ھذه العملية بحلول نھاية السنة، االنتھاء وتأمل في
ً على سؤال أخرى طرحه أحد األعضاء، قائلةً أن التعديال وأجابت. أحد الموظفين إجازة  للتعاون المبالغ على تأيضا
 بسبب حين أنه، في اإلقليمية، الفرق مع المناقشات أساس على أُدخلت قد وغيرھا من التعديالت الجنوب بلدان بين فيما

 .الجتماعات الشبكة الميزانية وإعادة تخصيص الموظفين سفر تم تخفيض لالجتماع، العالية التكاليف

 مكتب قبل من لليونيب األوزون عمل فرع مراجعة عن الناجمة التوصيات موضوع األعضاء أحد ثاروأ .156
 التنفيذية، اللجنة بعمل صلة ذات كانت توصيات أربع أن إلى وتمت اإلشارة. الداخلية الرقابة لخدمات المتحدة األمم

 .يكتمل بعد لم التوصيات تنفيذ أن يعني مما ،"مفتوحة" بأنھا منھا ووصف ثالثة

األعضاء عن تقديرھم للعمل الممتاز الذي قام به فرع عمل األوزون واھتمامه وخالل المناقشة، أعرب  .157
ً بحيث أن يكون الفرع أھمية إال أنھم أكدوا على. بالتكاليف التي  التنفيذية، اللجنة تجاه مباشرةً  مسؤوالً  يكون منظما
 بالوضع يتعلق في ما األعضاء وفي معرض االستجابة إلٮمخاوف. التمويل وأنشطة وتحدد شروط التمويل على توافق

ً  وضع الوينيب المراجعة، منذ أنه األعضاء اليونيب ممثل أبلغت التوصيات، لبعض المفتوح  الضوابط من نظاما
عدم وجود ازدواجية في خدمات برنامج المساعدة  من للتأكد باريس في والفريق اإلقليمية الفرق قبل من والتوازنات

  على االمتثال.

  ة على متابعة المناقشات غير الرسمية بشأن ھذه المسائل مع ممثلة اليونيبووافقت اللجن .158
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النظر في الصياغة المقترحة لقرار في ھذا بعد والتي أجريت رسمية المناقشات غير الفي أعقاب و .159
  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت، صددال

 ، على النحو الوارد في2015 لعام االمتثال على اليونيب للمساعدة برنامج ميزانية على أن توافق  ) أ(
تكاليف دعم  زائداً أمريكي،  دوالر 9 459 000قدره  ، بمبلغالسادس عشر بھذا التقريرالمرفق 

دوالراً أمريكياً، على أساس أن يظل إنفاق أموال  756 720بلغ تفي المائة، و 8الوكالة بنسبة 
بالنسبة لتنفيذ األنشطة المتفق  ،برنامج المساعدة على االمتثال ومسؤوليات الموظفين وتنسيبھم

مبين في الطلب المقدم، وأن يبلغ اليونيب اللجنة التنفيذية بأسرع ما يمكن في ال على النحو عليھا،
 حالة اعتزام إحداث أي تغييرات للنظر فيھا واتخاذ قرار بشأنھا؛

راءات المتخذة لتنفيذ باإلج اأن يقدم إلى االجتماع الرابع والسبعين تقرير اليونيب إلى أن تطلب ب)(
الداخلية التابع  خدمات الرقابةة من تقرير مكتب ستمدالواردة أدناه، الم 7و 4و 3و 1التوصيات 

برنامج عمل األوزون التابع عن مراجعة حسابات فرع  2014لألمم المتحدة الصادر في مايو/أيار 
اليونيب بوصفه إحدى الوكاالت جميع مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة بعمل ل وفقالليونيب، 

   المنفذة للصندوق المتعدد األطراف:

: ينبغي أن يستعرض اليونيب الترتيبات التنظيمية القائمة لضمان تحقيقھا بشكل 1التوصية   (1)
لبرنامج عمل فرع برنامج عمل  يةوالفعال ةءاكفمتسم بالواضح للمساءلة واإلنجاز ال

  فيذية؛ األوزون وفقا لمقررات اللجنة التن

: ينبغي أن يطبق اليونيب آلية لضمان استخدام األموال بالشكل الذي أقرته 3التوصية   (2)
في وقت مناسب، وإعادة األرصدة غير المنفقة اللجنة التنفيذية، واإلفصاح عن االختالفات 

  إلى اللجنة التنفيذية في توقيت مناسب؛

اإلغالق المالي للمشروعات في موعد ال  : ينبغي أن يحدد اليونيب آلية لضمان4التوصية   (3)
شھرا بعد تاريخ اإلنجاز التشغيلي، وإعادة األرصدة غير المستخدمة إلى  18يتجاوز 

  الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في توقيت مالئم؛

: ينبغي أن يكفل اليونيب عدم دخول فرع برنامج عمل األوزون في اتفاقات 7التوصية   (4)
  خدمات مشروع المساعدة على االمتثال؛ معتعاقدية تنطوي على ازدواجية 

 أنفي المستقبل،  االمتثال على المساعدة برنامج ميزانية تقديمه أن تطلب كذلك إلى اليونيب ،عند  (ج)
  :يواصل

 العالمية؛ األموال فيھا تستخدم سوف التي األنشطة عن تفصيلية معلومات تقديم  (1)

 االمتثال على المساعدة برنامج ميزانية بنود بين التمويل أولويات تحديد التوسع في   (2)
الميزانية،  في الموارد تخصيص إعادة بشأن تفاصيل المتغيرة؛ وتقديم األولويات الستيعاب

 ؛50/26و 47/24بالمقررين  عمال

 تطرأ راتيتغي بأي التنفيذية اللجنة وإبالغ الحالية الموظفين وظائف ُرتب عن اإلبالغ  (3)
  .الميزانية مخصصات في زيادة بأي يتعلق فيما خصوصا عليھا،

  )73/53(المقرر 
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  لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي 2015تكاليف الوحدة األساسية لعام   )ھ(

، وفي معرض الرد على سؤال طرحه أحد UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31قّدم ممثل األمانة الوثيقة  .160
األعضاء، شرح أنه بموجب إطار المحاسبة الحالي، تم استخدام أموال الوحدة األساسية لألغراض اإلدارية وأغراض 

 تنفيذ المشروعات على حد سواء، وأنّه قد ينبغي مراجعة شكل اإلبالغ الحالي لمعالجة ھذه المسألة. 

 اللجنة التنفيذية : قررتو .161

ً   (أ)   :اإلحاطة علما

يونيدو والبنك النديبي وئيوكل من الل 2015تكاليف الوحدة األساسية لعام المتعلق ببالتقرير   )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31في الوثيقة  على النحو الواردالدولي، 

 همستوا عن يقل أخرى مرة كان الدولي للبنك األساسية الوحدة تشغيل أن التقدير معو  )2(
  المستخدمة؛ غير األرصدة يعيد سوف وأنه الميزانية في المدرج

 ،أمريكي والرد 2  026  529غ بمبل لليوئنديبي المطلوبة األساسية الوحدة ميزانيات على والموافقة  (ب)
  أمريكي؛ دوالر 1 725  000غ بمبل الدولي وللبنك أمريكي، والرد 2 026 529غ بمبل ولليونيدو

  )73/54(المقرر 

  االستثماريةالمشروعات   (و)

  لتخلص من المواد المستنفدة لألوزونا

 لبنان: مشروع تدليلي رائد إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا (يونيدو)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/41عرض ممثل األمانة الوثيقة  .162

استجابة لطلب توضيح، أكد ممثل األمانة أن عدد األطنان تمت قياسھا باألطنان المترية، وليس  .163
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/41جدول في الوثيقة بالكيلوغرامات كما وردت خطأ في 

 اللجنة التنفيذية:  قررتو .164

أن تحيط علما بتقديم حكومة لبنان مشروعا رائدا إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص   (أ)
 منھا؛ 

أن توافق على تنفيذ مشروع تدليلي رائد إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في   (ب)
المستنفدة لألوزون، بمبلغ طن متري من نفايات المواد  12.7لبنان يرمي إلى تدمير ما مجموعه 

دوالرا أمريكيا  11 113دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  123 475قدره 
 لليونيدو، على أن يكون من المفھوم:

أنه لن تتاح للبنان أي أموال إضافية ألي مشروعات للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون   ) 1(
 في المستقبل؛ 

سويق لعمليات خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي يمكن أن تتولد أو أن أي ت   )2(
 ترتبط بالمشروع سيخضع للبت فيه بقرار من اللجنة التنفيذية؛ 
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أن تطلب من حكومة لبنان، من خالل اليونيدو، إنشاء نظام رصد لسير العمل في المشروع الرائد   (ج)
 ن والتخلص منھا، واألنشطة المرتبطة به؛ إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزو

أن تطلب إلى اليونيدو تقديم تقرير عن المشروع إلى اللجنة التنفيذية لدى االنتھاء منه في عام   (د)
 ، لضمان عدم حدوث أي تسويق لتخفيضات انبعاثات غازات االحتباس الحراري .2016

 
  )73/55(المقرر 

 قطاع إنتاج بروميد الميثيل

  خطة قطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميثيل (المرحلة الرابعة) (اليونيدو)الصين: 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/35عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .165

األعضاء عن تحفظات بشأن خطة العمل منھا: ضرورة إجراء دراسة استقصائية  وأعرب بعض .166
األھلية لتسجيل بدائل لبروميد الميثيل؛ وموعد مواد التغذية؛ واستخدام المبالغ لقطاع االستھالك؛ ولمستخدمي 

؛ وارتفاع تكاليف تقرير إنجاز المشروع؛ وقيمة الفوائد 2018ديسمبر/كانون األول  31اإلكمال المقرر في 
 المتحصلة من أرصدة المشروعات.

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوبعد مشاورات غير رسمية،  .167

(واألخيرة) من الخطة القطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميثيل، وخطة أن توافق على الشريحة الرابعة   ) أ(
دوالر أمريكي، مضافا إليه  1 790 000، بمبلغ قدره 2018-2014التنفيذ المقابلة للشريحة للفترة 

دوالر أمريكي لليونيدو، على أساس أن حكومة الصين سوف  134 000تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
ة القائمة لالضطالع بأنشطة إلزالة إنتاج بروميد الميثيل، وأن جميع أنشطة تواصل استخدام األرصد

  ؛2018ديسمبر/كانون األول  31المشروعات ستكتمل في موعد أقصاه 

أن تطلب إلى حكومة الصين واليونيدو تقديم تقارير سنوية عن حالة تنفيذ الخطة القطاعية إلزالة   (ب)
المشروع، إلى اللجنة التنفيذية في موعد أقصاه االجتماع األول  إنتاج بروميد الميثيل، وتقرير إنجاز

  .2019في عام 

 )73/56(المقرر 

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ةخطالمرحلة األولى ل

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، :  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 (اليونيدو/اليونيب) الشريحة األولى)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37عرض ممثل األمانة الوثيقة  .168

األعضاء األمانة واليونيدو واليونيب على إعداد المرحلة األولى المنقحة من خطة إدارة إزالة  ىشكرت إحدو .169
كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث قدمت معلومات محدثة حول كيفية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية

ونتيجة لالتصاالت بين اليونيدو ولجنة مجلس . االنتھاء من األنشطة باالمتثال لقرارات مجلس األمن لألمم المتحدة
، تم تنقيح المشروع الستثناء أي معدات محظورة بناء على )2006( 1718األمن لألمم المتحدة المنشأة عمال بالقرار 

خطة إدارة إزالة المواد قرارات مجلس األمن، وإنشاء آلية مراقبة لضمان أن جميع البنود سوف تستخدم ألغراض 
الھيدروكلوروفلوروكربونية فقط. وقالت أيضا إن طريقة الصرف والھيكل التنظيمى لتنفيذ المشروع وإجراءات 

 لضمان شفافية تنفيذ المشروع. 65/15تتمشى مع المقرر الرصد 
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وقد تم النظر في مقترح المشروع عن كثب، اعتقدت أن ليست ھناك حاجة لتأجيل الموافقة على المشروع في  .170
اجتماع الحق. وأشارت أيضا إلى أن العمليات والتدابير المتخذة في المشروع كانت ضرورية للصندوق المتعدد 

ضافة فقرة على إالت المنفذة لتكون مسؤولة أمام المجتمع الدولى والحفاظ على الثقة. واقترحت األطراف والوكا
 اليونيدو واليونيب متابعة المنھج المتخذ في ھذه الشريحة في الشرائح المستقبلية. إلىالمقرر تطلب 

طة لتحقيق خفض وتمت االشارة أيضا إلى أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مخط .171
في المائة من خط األساس، بما في ذلك أنشطة ممولة ذاتيا، وأن ليس ھناك سبب لخفض االلتزام، خاصة  30بحوالى 

أنه لن يسمح بزيادة استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ولھذا، فإن تمديد االلتزام سيكون ضروريا قبل 
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية يمكن أن تنظر في إذا كانت  مواصلة المشروع، وتساءل بعض األعضاء عما

في المائة، وما إذا كان من الممكن تحويل تمويل الشرائح بحيث يمكن  15بخفض بنسبة  2018التزام اضافى بعد عام 
 في المائة من التمويل للشريحة النھائية. 10 ال تقل عن االحتفاظ بنسبة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجميع لملزم أن تمتثل وأشار أحد األعضاء أنه من ا .172
قرارات مجلس األمن لألمم المتحدة. وقد وضعت األمانة، بالعمل مع اليونيدو، منھجا على مراحل يضمن االمتثال 

نة التنفيذية في عام لھذه القرارات. واتفق مع المنھج المقترح وأكد على أھمية تقرير اليونيدو في أول اجتماع للج
لضمان أن الشريحة الثانية للتمويل تمتثل لھذه القرارات. وفى ما يتعلق بطرق الصرف، والھياكل التنظيمية  2015

وإجراءات الرصد، الحظ مدى أھمية نظام الصرف الذي تطبقه بصرامة اليونيدو، وأن أنشطة اليونيب تنفذ من خالل 
ماليزيا، بدال من من خالل الصرف المحلى. وسمح االتفاق مع الحكومة، إلى  معھد تقنى في أكاديمية الجمارك في

المدى الضرورى، بوصول الوكاالت المنفذة دون عائق إلى مواقع المشروع. ومع ذلك، فإن أي معدات يجرى 
كتب احضارھا إلى البلد من أجل المشروع، ومنشؤھا الواليات المتحدة األمريكية، تتطلب تصريح استيراد من م

 الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة للواليات المتحدة قبل االستيراد.

قال أحد األعضاء إن األمم المتحدة والعقوبات المستقلة المحلية تحول قيام أستراليا وكندا بأعمال مع عدد و .173
ذلك، ال يمكن لحكومتى  جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك المؤسسات المالية؛ وبناء علىمن كيانات 

 أستراليا وكندا السماح بأي تمويل يرتبط بھذا المشروع.

  اللجنة التنفيذية: قررتو .174

إدارة إزالة المواد الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة   (أ)
لخفض  2018-2014لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر أمريكي، يتألف من  979 272 في المائة من خط األساس، بمبلغ 15استھالك بنسبة 
دوالر أمريكي لليونيدو،  49  132دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بقيمة  701 880
دوالر أمريكي لليونيب، على  26 260عم الوكالة بقيمة دوالر أمريكي، زائدا تكاليف د 202 000و

 أن يكون من المفھوم أن الموافقة ال تمس تشغيل آلية بروتوكول مونتريال لمعالجة عدم االمتثال؛

مالحظة أن حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية وافقت على إنشاء نقطة بداية التخفيض   (ب)
طن من قدرات  78عند  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك المجمع المستدام في خط أساس ا

طن من قدرات استنفاد األوزون  61,8استنفاد األوزون، محسوبة باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 
، على التوالي، بموجب 2010و  2009طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعامي  94,1و

 ريال؛ من بروتوكول مونت 7المادة 

مالحظة التزام حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحظر واردات   (ج)
ب، سواء النقى والموجود في البوليوالت سابقة الخلط، في موعد 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ؛2018يناير/كانون الثاني  1ال يتجاوز 

  :اليونيدو إلىأن تطلب   (د)
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عن نتائج المشاورات مع لجنة مجلس  2015ول في عام تقديم تقرير إلى االجتماع األ  )1(
بشأن بنود المعدات التي تعتبر غير مرجحة لفرض الحظر بموجب في األمم المتحدة األمن 

  ؛قرارات األمم المتحدة ولكن لتلك التي جمعت لھا اليونيدو معلومات إضافية لتحديدھا بيقين

، في األمم المتحدة يزھا لجنة مجلس األمنفي حال وجود بنود لم تجحتى الوقت الحاضر، و  )2(
  المصاحبة؛  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقديم خطة عمل بديلة لمعالجة استھالك 

من نقطة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن من قدرات استنفاد األوزون من  20,03خفض   )ھ(
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادالبداية للتخفيضات المجمعة المستدامة من استھالك 

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة التنفيذية   (و)
 السابع عشر، على النحو الوارد في المرفق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتخفيض استھالك 

  بھذا التقرير؛

إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة   (ز)
لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وخطة التنفيذ الموازية، بمبلغ  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بقيمة  123,700دوالر أمريكي، يتألف من  181,514
 5,655دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بقيمة  43,500ر أمريكي لليونيدو، ودوال 8,659

 دوالر أمريكي لليونيب؛

إدارة إزالة خطة اليونيدو واليونيب متابعة منھج يشابه المتخذ للشريحة األولى من  إلىأن تطلب   (ح)
جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أساس االمتثال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

لقرارات مجلس األمن لألمم المتحدة وطرائق الصرف والھياكل التنظيمية وإجراءات الرصد عند 
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل.خطة تقديم وتنفيذ شرائح 

  )73/57(المقرر 

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطالمرحلة الثانية ل

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

  اليونيب)/(اليونيدو/ألمانيا/إيطاليا

وأبلغ االجتماع عن إعادة التخصيص  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43قدم ممثل األمانة الوثيقة  .175
  .دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة، من اليونيدو إلى حكومة إيطاليا 176 991ترحة لمبلغ المق

، وكذلك جدوى التكلفة Quimobasicosوأعرب األعضاء عن الرضى إزاء البديل المختار في شركة  .176
استھالك المواد  خفضاإلسراع في والمنافع المناخية للمقترح بشكل عام. ومع ذلك، أعرب عن القلق إزاء 

من المستوى الطيب  بالرغم، 2022في المائة من خط األساس بحلول عام  67.5الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
واقترح أنه ينبغي مناقشة ترتيب  المحقق من جانب المشروع لجدوى التكلفة سيسمح بالنظر في ھذه اإلزالة المعجلة.

ن من الضروري اإلشارة في التوصية إلى أن الموافقة على المرحلة الثانية مختلف للشرائح. واقترح أيضا أنه لن يكو
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال تعفي المكسيك من تقديم مقترح لتحقيق الخفض في المواد 

رحلة الثانية من خطة فيما يتجاوز ذلك الخفض التي تمت معالجته في الم 2020الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 
، أشير أيضا إلى أنه مع Quimobasicosإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبخصوص التحول في 

عدم استخدام أي وقود داسر في المنتج، ينبغي النظر في التحويل على أنه تحويل إلى نظام رش للمذيبات بدال من 
 تحويل اإليروصول.
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دارت بين الكثير من األعضاء المھتمين باألمر، أبلغت األمانة واليونيدو، وممثل األمانة وبعد المناقشة التي  .177
حلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تشمل: تخفيضا رعن وجود اتفاق للموافقة على الم

ً أمريكي اً دوالر 769 247دوالراً أمريكياً؛ وإعادة تخصيص مبلغ  57 453في التمويل لقطاع المذيبات بمقدار  من  ا
؛ وتعديل على 2020شريحة العام دوالراً أمريكياً إلى  450 000مبلغ و 2018إلى شريحة العام  2016العام شريحة 

 االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية.

  اللجنة التنفيذية: وقررت .178

لمرحلة الثانية من خطـة إدارة إزالـة المواد بدأ، على االم حيثالموافقة، من   ) أ(
المواد لخفض استھالك  2022إلى  2014للمكسيك للفترة من  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
دوالر  11 932 208في المائة من خط األساس عند مبلغ  67.5بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة

 اً دوالر 692 971، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 9 899  581يتألف من  أمريكي
ً أمريكي اً دوالر 000 80اً لليونيدو؛ ومبلغ أمريكي  اً دوالر 10  400زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،ا
ً لليونيب؛ ومبلغ أمريكي  81  500اً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي اً دوالر 650 000ا
اً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي اً دوالر 458  191لحكومة ألمانيا؛ ومبلغ اُ أمريكي اً دوالر
ً  دوالراً  59 565   لحكومة إيطاليا؛ أمريكيا

المواد ن من طن من قدرات استنفاد األوزو 533.6خصم إضافي بمقدار   ) ب(
المواد من نقطة البداية للخفض المجمع المستدام في استھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
ن من طن من قدرات استنفاد األوزو 28.6، بما في ذلك مقدار الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
  الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة؛ ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

-الھيدروكلوروفلوروكربونى الواردات من االحاطة علما بالتزام حكومة المكسيك بفرض حظر عل  ) ج(
  ؛2022يناير/كانون الثانى  1بحلول  ب141

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـة بخفض استھالك  االحاطة علما بأن حكومة المكسيك التزمت  (د)
 67.5و ،2020في المائة في عام  50بنسبة و ،2018ساس في عام األفي المائة من خط  35بنسبة 

  ؛2022في عام  في المائة

المواد الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية لخفض استھالك   (ھ)
للمرحلة الثانية من خطـة إدارة إزالـة المواد طبقا  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة
  ؛ھذا التقريرب الثامن عشر، على النحو الوارد في المرفق الھيدروكلوروفلوروكربونيـة

لمرحلة الثانية من خطـة إدارة إزالـة المواد الموافقة على الشريحة األولى من ا  )و(
 3  456 227للمكسيك وخطط تنفيذ الشريحة المطابقة، عند مبلغ  الھيدروكلوروفلوروكربونيـة

، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 2 404 412، يتألف من مبلغ دوالر أمريكي
ً  راً دوال 168 309 اً، زائدا تكاليف دعم الوكالة أمريكي اً دوالر 325 000لليونيدو؛ ومبلغ  أمريكيا

ً  دوالراً  40 750البالغة  اً، زائدا تكاليف أمريكي اً دوالر 458 191لحكومة ألمانيا، ومبلغ  أمريكيا
ً  دوالراً  59 565دعم الوكالة البالغة    لحكومة إيطاليا. أمريكيا

  )73/58(المقرر 
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  طلب شرائح خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

(اليابان،  الشريحة الرابعة –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة األولى 
  واليونيدو والبنك الدولي)واليونيب واليوئنديبي 

ونيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي . UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/35قدم ممثل األمانة الوثيقة  .179
واليونيدو والبنك الدولي، باعتبارھا الوكاالت المنفذة الرئيسية لقطاعات التبريد الصناعي والتجاري وتكييف الھواء 

تكييف تصنيع أجھزة (اليوئنديبي)، وخدمة التبريد (اليونيب)، ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والتبريد و
(اليونيدو)، ورغاوي البوليوريثان (البنك الدولي) طلبات بتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من  رفالغ ھواء

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

وخالل المناقشات أُشير إلى أن التقارير الخاصة بقطاعات التبريد الصناعي والتجاري،  والتبريد وتكييف  .180
ً جيداً من حيث تنفيذ الخطط، الھواء، ورغ اوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، ورغاوي البوليوريثان أظھرت تقدما

وتجري إعادة الفائدة المتصلة بالجدول الزمني لصرف األموال. كما أن من المتوقع إعادة أي أرصدة غير مستخدمة 
لب الموافقة على خطة عمل وميزانية لدى استكمال المشروع. غير أنه ظلت ھناك بعض المسائل، وھي أسباب ط

للشريحة الرابعة لمكون قطاع خدمة التبريد، حيث ال يمكن نظر الشريحة بالنظر إلى أن الشريحة الثالثة لم تحقق 
 في المائة الالزم للموافقة. 20الصرف بنسبة 

لتعديل على اتفاق ولدى تقديم إيضاحات، أوضحت ممثلة اليونيب أنه كانت ھناك تأخيرات في التوقيع على ا .181
وإن كان قد وقع في أكتوبر/تشرين  في وزارة حماية البيئة في الصين، التعاون مع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي

دوالر أمريكي من الشريحة الثالثة في ذلك الشھر. وأوضحت كذلك أن  000 360، وتم صرف مبلغ 2014األول 
لكي تحقق الصين  2015من فنيي التدريب قبل نھاية عام  3 000ريب األنشطة المقررة للشريحة الرابعة تتضمن تد

في المائة. وقد أدى ھذا التأخير في الصرف إلى أن تشرع الحكومة في بعض األنشطة قبل  10ھدف الخفض بنسبة 
 تلقي األموال المتعلقة بالموافقات على الشريحة.

في االجتماع الحالي،  2015طاع الخدمة لعام ولدى مناقشة مدى الحاجة إلى الموافقة على خطة العمل لق .182
ً حيث أن الصين تتمتع بالمرونة في إعادة تخصيص األموال  أشار بعض األعضاء إلى أن ذلك قد ال يكون ضروريا
في إطار الشرائح التي ووفق عليھا بالفعل ألحد القطاعات للتمكين من مواصلة األنشطة. وعلى أي حال يتعين 

اإليضاحات وإجراء مناقشات أخرى لكي يمكن تحقيق الفھم الكامل لطلب الموافقة على خطة الحصول على مزيد من 
وردا على ذلك، أبلغ ممثل اليونيب اللجنة التنفيذية بأن الصين ستقدم طلب الشريحة، مع خطط  العمل لقطاع الخدمة.

 العمل لقطاع الخدمة، إلى االجتماع الرابع والسبعين.

 ية على متابعة المسألة من خالل المشاورات غير الرسمية.واتفقت اللجنة التنفيذ .183

  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب إجراء المشاورات غير الرسمية  .184

ً بالتقارير المرحلية عن تنفيذ الشرائح التالية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة   (أ) أن تُحاط علما
الثالثة لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين: الشرائح 

المسحوبة بالضغط، خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة، خطة قطاع التبريد الصناعي 
  والتجاري وتكييف الھواء وخطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف،

ثان الجاسئة أن توافق على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي البوليوري  )ب(
دوالر أمريكي  6,330,000بمبلغ قدره  2015في الصين، وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة لعام 

لليونيدو، وأن تطلب من أمين الخزانة  دوالر أمريكي  443,100زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة 
ً يم 43,782أن يخصم من التحويالت المقبلة لليونيدو مبلغ  ثل الفوائد اإلضافية التي دوالراً أمريكيا

على  2013ديسمبر/كانون األول  31والفوائد المتحصلة حتى  2012حققتھا حكومة الصين في 
  ،69/24األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان للصين، إعماالً للمقرر 
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رغاوي البوليسترين المسحوبة  أن توافق على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة قطاع  )ج(
دوالر أمريكي  4,079,000بمبلغ قدره  2015بالضغط للصين، وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة لعام 

ً للبنك الدولي وأن تطلب من أمين   285,530زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالراً أمريكيا
ً يمثل الفائدة التي  5,195الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة للبنك الدولي  دوالراً أمريكيا

على األموال التي سبق  2013ديسمبر/ كانون األول  31حصلت  عليھا حكومة الصين حتى 
  ،69/24تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط للصين، إعماالً للمقرر 

من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري أن توافق على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى   )د(
زائداً  دوالر أمريكي 11,075,000بمبلغ قدره  2015للصين وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة لعام 

ً لليوئنديبي وأن تطلب من أمين الخزانة أن   775,250تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالراً أمريكيا
ً يمثل الفائدة التي حصلت  87,093لغ يخصم من التحويالت المقبلة لليوئنديبي مب دوالراً أمريكيا

عن األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ  2013ديسمبر/ كانون األول  31عليھا حكومة الصين حتى 
  ،69/24خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري إعماالً للمقرر 

أن توافق على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء للصين   )ھ(
زائداً تكاليف دوالر أمريكي   9,625,000بمبلغ قدره  2015وخطط التنفيذ المقابلة للشريحة لعام 

ً لليونيدو وأن تطلب من أمين الخزانة   673,750دعم الوكالة البالغة  أن يخصم من دوالراً أمريكيا
ً  67,293التحويالت المقبلة لليونيدو مبلغا قدره  تمثل الفوائد اإلضافية التي حصلت  دوالراً أمريكيا

على  2013ديسمبر/كانون األول  31والفوائد المتحصلة حتى  2012عليھا حكومة الصين في 
  .69/24االً للمقرر األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء للصين إعم

  )73/59(المقرر 

(يوئنديبي  فيجي: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
  واليونيب)

، مع استرعاء انتباه األعضاء إلى مسألة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/38قدم ممثل األمانة الوثيقة  .185
بسبب تخزين المواد  2012و 2011استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عامي 

الھيدروكلوروفلوروكربونية والمبيعات السابئة إلى سفن العلم األجنبي. وقد اعتمدت فيجي سياسة جديدة لإلبالغ عن 
، وأدت 2013الثاني  يناير/كانو 1ية إلى سفن العلم األجنبي، وتم إنفاذھا في مبيعات المواد الھيدروكلوروفلوروكربون

وفقا  2013إلى عد ھذه المبيعات كصادرات. وقد أبلغ عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
 من بروتوكول مونتريال. 7للسياسة الجديدة بموجب المادة 

الرسمية كانت جارية لضمان الفھم األفضل للعملية المحاسبية،  وذكر أحد األعضاء أن المشاورات غير .186
 وحساب االستھالك في قطاع الخدمة، وأثر السياسة الجديدة على خط األساس، والتجميد وأھداف الخفض.

البلد  أبلغ ممثل األمانة أنوخالل المناقشات غير الرسمية مع األعضاء المھتمين باألمر في اللجنة التنفيذية،  .187
بأن طريقته الحالية لإلبالغ عن بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال تتسق مع الطريقة خطاره تم إ

التي تم حساب خط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، إذ أنه يشمل كميات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المحلي. وأعرب بعض األعضاء عن القلق إزاء ضمان  المستخدمة للمبيعات السابئة للسفن كجزء من االستھالك

االتساق في اإلبالغ عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والحفاظ على سالمة االتفاقات الموافق عليھا 
به  أثناء الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وااللتزام الذي تعھدت

 فيجي في وقت ھذه الموافقة.

على مراجعة حساب نقطة بدايتھا لالستھالك وافقت فيجي  أنالمشكلة، ھذه ب أبلغ ممثل األمانة أيضا، إدراكاو .188
المؤھل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بخصم كمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المصدرة كمبيعات سائبة 
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انات أدناه، وعلى إبالغ ھذا التغيير في االستھالك رسميا، مع التغير الالحق في خط إلى السفن، على أساس البي
  أساسھا لالمتثال، إلى أمانة األوزون في أقرب وقت ممكن.

 خط األساس 2010 2009 المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية
    طن متري

 104.15 115.87 92.44 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.65 0.65 0.65 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 104.8 113.53  93.08  المجموع (طن متري)

    طن من قدرات استنفاد األوزون

 5.72 6.37 5.08 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.04 0.04 0.04 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5.77 6.41 5.12 المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)

  
)، سيتم تعديل المبلغ الشامل 7(و)(60/44ولوحظ أيضا أنه مع التغير في نقطة البداية وتمشيا مع المقرر  .189

يتألف من مبلغ  دوالراً أمريكياً، 348.370للمرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
ً ليوئنديبي، ومبلغ  17 055 البالغةزائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 500 189  125 500دوالراً أمريكيا

 ً دوالراً أمريكيا ليونيب. وتتطلب ھذه التغييرات مراجعة  16 315زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالراً أمريكيا
 اللجنة التنفيذية الموافق عليه في االجتماع الخامس والستين.وفيجي حكومة لالتفاق بين 

  اللجنة التنفيذية: قررتوبعد المناقشة،  .190

  اإلحاطة علما:  (أ)

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى لبالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي؛

ت للتخفيضات المجمعة للمواد الھيدركلوروفلوروكربونية كانبأن نقطة البداية المنقحة   )2(
طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة باستخدام االستھالك المراجع بمقدار  5.77
طن من قدرات استنفاد األوزون لعامي  6.41طن من قدرات استنفاد األوزون و 5.12
، على التوالي، التي ستقدم حكومة فيجي طلبا إلى أمانة األوزون بمراجعة 2010و 2009

  من بروتوكول مونتريال؛ 7متثال بموجب المادة استھالك خط األساس الالزم لال

، سيتم تعديل مبلغ التمويل 60/44بأنه على أساس نقطة البداية المنقحة، وتمشيا مع المقرر   )3(
الشامل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى مبلغ 

ً زائدا تكاليف دعم  189 500دوالراً أمريكياً، يتألف من مبلغ  348 370 دوالراً أمريكيا
ً ليوئنديبي، ومبلغ  17 055الوكالة البالغة  دوالراً أمريكيا زائدا  125 500دوالراً أمريكيا

  دوالراً أمريكياً ليونيب؛ 16 315تكاليف دعم الوكالة البالغة 

بروتوكول من  7الذي أبلغت عنه حكومة فيجي بموجب المادة  2013بأن استھالك عام   )4(
طن من قدرات استنفاد األوزون يتجاوز الحد األقصى من  7.67مونتريال بمقدار 

طن من  1.9طن من قدرات استنفاد األوزون بمقدار  5.77االستھالك المسموح به البالغ 
من االتفاق المنقح مع اللجنة  2-1قدرات استنفاد األوزون، على النحو المحدد في الصف 

ا الستھالك المواد المستنفدة لألوزون المستخدمة كمبيعات سائبة التنفيذية، مع خصمھ
  للسفن األجنبية؛

بأن حكومة فيجي أنشأت نظاما للتراخيص للرقابة على واردات وصادرات المواد   )5(
الھيدروكلوروفلوروكربونية، والتزمت بالوفاء بأھداف اتفاقھا المنقح مع اللجنة التنفيذية، 
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نفدة لألوزون المستخدمة كمبيعات سائبة للسفن األجنبية كصادرات واستبعدت المواد المست
من بروتوكول مونتريال، وأكدت أن  7بموجب المادة  2013في تقريرھا السنوي في عام 

االستھالك للمبيعات  خصمل امراجعتھ سيتم 2010و 2009استھالكھا في عامي بيانات 
  نه مبدئيا كاستھالك محلي لھاتين السنتين؛، والذي تم اإلبالغ عةسفن األجنبيالالسائبة إلى 

ألف من االتفاق بين -2ألف و-1من التذييلين  1الفقرة  بمراجعةبأن أمانة الصندوق قامت   )6(
حكومة فيجي واللجنة التنفيذية، على أساس نقطة البداية المنقحة للمواد 

ابع رد في المرفق الر، على النحو الواالھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن ھذا االتفاق المنقح
  يحل محل االتفاق المبرم في االجتماع الخامس والستين؛ عشر بھذا التقرير،

تشجيع حكومة فيجي على العودة إلى االمتثال لألھداف الواردة في االتفاق في أقرب وقت ممكن   (ب)
  ؛2015وفي موعد أقصاه عام 

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من من على الشريحة الثانية  ، على أساس استثنائي،الموافقة  (ج)
 66 883بمبلغ ، 2016-2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي وخطة تنفيذ الشريحة المطابقة 

 3 411الوكالة البالغة تكاليف دعم دوالراً أمريكياً، زائدا  37 900دوالراً أمريكياً، يتألف من 
 ً ً  24 400ليوئنديبي، ومبلغ  دوالراً أمريكيا  3 172، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالراً أمريكيا
 ً على أساس الفھم بأن الموافقة على مزيد من التمويل ستخضع إلى معالجة  ليونيب، دوالراً أمريكيا

  المسائل بشأن نظام التراخيص والحصص المحددة في تقرير التحقق على نحو مرض.

  )73/60(المقرر 

خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) موزامبيق: 
  (يونيب، يونيدو)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44قدم ممثل األمانة الوثيقة  .191

 اللجنة التنفيذية: قررتو .192
 

إدارة إزالـة  االحاطة علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولي لخطـة  ) أ(
الوثيقة الوارد في  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موزامبيق

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/44؛ 

مالحظة أن نقطة البداية للتخفيض المجمع المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (ب)
نات االستھالك المنقح البالغ طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام بيا  8.7سيكون 

طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ  8.7و  2009طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  8.68
من بروتوكول مونتريال، وأن مستوى التمويل المنقح للمرحلة  7بموجب المادة  2010عنه لعام 

دوالر  332 500سيكون  األولي من خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)، إذا وافقت األطراف في بروتوكول مونتريال على 12(و)(60/44أمريكي، تمشيا مع المقرر 

في اجتماعھا السادس  2009التغيير في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 
 والعشرين؛

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولي من خطـة إدارة إزالـة المـواد   (ج)
، عند 2016-2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لموزامبيق، وخطة تنفيذ الشريحة خالل الفترة 

دوالرا أمريكيا لليونيب،  4 550دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  35 000مبلغ 
توافق األطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعھا السادس والعشرين على تغيير  على شرط أن
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كما حددت الفقرة الفرعية (ب) أعاله،  2009استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 
 ؛حدوث ذلك حين إلىوعلى أال يقوم أمين الخزانة بتحويل التمويل الموافق عليه إلى اليونيب 

من األمانة تحديث االتفاق بين حكومة موزامبيق واللجنة التنفيذية على أساس خط أساس أن تطلب   (د)
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل االمتثال، وتقدمه مع طلب تمويل الشريحة الثالثة من 
خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، إذا وافقت األطراف في بروتوكول 

في اجتماعھا  2009ل على التغيير في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام مونتريا
 السادس والعشرين؛

في حالة عدم موافقة األطراف في بروتوكول مونتريال على تغيير استھالك الطلب إلى اليونيب،   (ھـ)
إعادة تقديم الشريحة الثانية من المرحلة األولي من ، 2009المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

 خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لموزامبيق إلى االجتماع الرابع والسبعين؛ 

مالحظة أن الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولي من خطـة إدارة إزالـة المـواد   (و)
لموزامبيق ھى أن يكون من المفھوم أن موزامبيق قد اضطلعت بجميع الھيدروكلوروفلوروكربونية 

مسؤولياتھا والمخاطر المرتبطة بإعادة التھيئة لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى سوائل تبريد قابلة لالشتعال أو سامة والخدمة المرتبطة بھا.

 )73/61(المقرر 

 
 2017-2015لتكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث ابشأن نظام  استعراض من جدول األعمال: 9بند ال

  )71/45(المقرر 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51عرض ممثل األمانة الوثيقة  .193

 خالل المناقشة، أثير عدد من المسائل، بما في ذلك: الجھود التى بذلتھا األمانة والوكاالت المنفذة لتحسينو .194
نظم حسابات التكاليف اإلدارية واإلبالغ؛ التنوع في نظم الحسابات في الوكاالت المنفذة، تجعل من الصعب تطبيق 
نظام موحد على الجميع؛ حقيقة أن نظام التكاليف اإلدارية الحالى قد اعتمد عقب مناقشات مكثفة، وكان لفترة قصيرة 

أھدافه لتقديم دعم كامل للوكاالت المنفذة بينما يحتفظ بالتكاليف في جدا للتمكن من التقييم الصحيح عما إذا كان يلبى 
إطار أو أقل من المتوسط التاريخي؛ الصلة بين التكاليف اإلدارية ومؤشرات األداء؛ حاجة الوكاالت المنفذة لوجود 

لسياسات الجديدة نظام يمكنه التنبؤ بالتكاليف اإلدارية ألغراض التخطيط؛ الحاجة للمحافظة على التوازن بين ا
والتغييرات في نظام التكاليف اإلدارية من جانب، والوقت والموارد المطلوبة للقيام باألعمال األساسية للصندوق 
المتعدد األطراف من جانب آخر؛ الرغبة في تطبيق نظام التكاليف اإلدارية الحالى طوال فترة السنوات الثالث 

د تظھر من استعراض فترة السنوات الثالث؛ الحاجة لوجود ، في وقت تطبيق أي تغييرات ق2015-2017
 اختصاصات تنظر فيھا اللجنة التنفيذية قبل الموافقة على االستعراض.

واستجابة لبعض الطلبات من أجل التوضيح، قدم ممثل األمانة شرحا بأن االستعراض السنوى لتكاليف  .195
نه تجاوز في النفقات في وكالتين. وقالت الوكالتان أنھا كانت الوحدة األساسية للوكاالت المنفذة يبين ما يبدو على أ

مشكلة حسابات أكثر من كونھا إفراط في النفقات، مما أدى إلى فحص استمارة اإلبالغ للوحدة األساسية والتكاليف 
الشاملة ھو اإلدارية. وعقب الفحص، اتضح أن االفراط في االلتزام من جانب الوحدة األساسية في التكاليف اإلدارية 

 نتيجة عدم الدقة في استمارة اإلبالغ.

ما يتعلق باختصاصات استعراض نظام التكاليف اإلدارية، تمت مالحظة وجوب توفير وقت كاف قبل وفي .196
االستعراض للتمكن من االختيار بين استعراض داخلى أو خارجى. وستعكس االختصاصات، من بين أشياء أخرى، 

 تمارة لإلبالغ عن تكاليف الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية.التغييرات الممكنة على االس
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 وعقب المناقشة والتوضيح، تم االتفاق على أن المطلوب مزيد من المشاورات غير الرسمية. .197

 اللجنة التنفيذية: قررتعقب المشاورات غير الرسمية، و .198

ً باستعراض نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث  (أ) (المقرر  2017-  2015أن تحاط علما
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51 في الوثيقة الوارد) 71/45

أن تطبق نظام التكاليف اإلدارية الحالى على الوكاالت الثنائية والمنفذة خالل فترة السنوات الثالث   (ب)
 ؛2015-2017

ب استعراض ميزانية تمويل نظام التكاليف اإلدارية ووحدته األساسية في أول اجتماع في أن تطل  (ج)
 ؛2017عام  

لتنفيذية لتنظر في الفقرة (ج) أعاله إلى اللجنة ا مذكورأن تطلب تقديم اختصاصات االستعراض ال  (د)
 .2015في آخر اجتماع لھا في عام  فيه

  )73/62(المقرر 

 للصين صرف األموال لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  من جدول األعمال: 10البند 
  )72/38(المقرر 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52عرض ممثل األمانة الوثيقة  .199

 اللجنة التنفيذية: قررتو .200

ً   (أ) بالتقرير عن صرف أموال خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  أن تحاط علما
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/52) على النحو الوارد في الوثيقة 72/38للصين (المقرر 

 تطلب إلى الوكاالت المنفذة:أن و  (ب)

المواد مواصلة رصد صرف األموال المعتمدة خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )1(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛

وأن تدرج، في وقت تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )2(
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية، طرق الصرف المتفق 

رف عليھا مع حكومة الصين جنبا إلى جنب مع اإلنجازات المحددة من أجل السماح بص
 األموال لحكومة الصين عند اقتراب االحتياج إليھا.

  )73/63(المقرر 

معايير تمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع مشروع  من جدول األعمال: 11البند 
  )72/39(المقرر   االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53قدم ممثل األمانة الوثيقة  .201

بعد تقديم الوثيقة، أشاد األعضاء باألمانة على جمعھا لآلراء بشكل كامل والتحليل الدقيق للقضايا. وذھبوا و .202
إلى حد اقتراح دعوة فريق اتصال لمواصلة مناقشة مشروع المعايير، في حين طلبوا توفير مواد إضافية لمساعدتھم 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 
 
 

49 

مناقشاتھم. وطلب أحد األعضاء توزيع المعلومات اإلضافية المقدمة من قبل األعضاء والتي أظھرت بوضوح  في
وجھة نظر كل عضو حول موضوع معين. وصّرح عضو آخر أنه سيكون من المفيد أن يكون ھناك جدول يبين 

 مختلف أرقام الفعالية من حيث التكاليف المذكورة حتى اآلن.

شة، أثيرت العديد من القضايا، بما في ذلك المستوى المنخفض لتمويل المرحلة الثانية من أثناء المناقفي و .203
؛ والحاجة إلى وجود معايير ذات صلة للمرحلة الثانية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة 

ح مختلفاً عن الوضع الذي كان خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما أن الوضع قد تطور وأصب
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ والحاجة إلى معالجة التحويل في اا اعتُمدن معايير المرحلة األولىسائداً عندم

في نفس الوقت، والمناخ ؛ ومھمة السعي إلفادة طبقة األوزون الوصول إلى التكنولوجيات البديلة؛ وإمكانية الحجم
 .XIX/6وفقا للمقرر 

وذھب أحد األعضاء إلى حد القول أنه من المھم المالحظة بأن المعايير الحالية لتمويل المرحلة األولى من  .204
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد أدت إلى مشروعات فعالة جداً من حيث التكلفة، وسمحت 

الھيدروكلوروفلوروكربونية. وفضالً عن ذلك، في المائة من خط األساس لالمتثال الستھالك المواد  24بتمويل 
أظھرت التجربة أن التكاليف قد انخفضت مع مرور الوقت، كون البدائل أصبحت أقل تكلفة ألنھا أصبحت أكثر 
انتشاراً، وكون المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أصبحت أكثر تكلفة بما أنه تتم إزالتھا. وھذا يعني أنه يمكن توقع 

كاليف اإلضافية بشكل عام. كما أكّد على أن اللجنة التنفيذية قد صّرحت بوضوح أنه في حال لم يتم اعتماد انخفاض الت
معايير التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستبقى معايير التمويل 

لوروكربونية سارية لمساعدة البلدان على الوفاء للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف
بالتزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال. ورأى أعضاء آخرون أن معايير التمويل للمرحلة األولى ال تتطلب سوى حد 

 أدنى من التحديثات لتعكس التطورات منذ اعتمادھا وتوفير قدر أكبر من الوضوح.

د ممثل األمانة بأن األمانة ستقوم بتزويد اللجنة بتجميع، بحسب لتسھيل إجراء مزيد من المناقشات، أفا .205
وموجز للفعالية   UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/53الموضوع، للمعلومات المقدمة من قبل أعضاء في الوثيقة 

 من حيث التكلفة بالنسبة لمختلف القطاعات. 

زالة المواد ومن ثم وافق االجتماع على دعوة فريق اتصال لمناقشة معايير تمويل إ .206
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

وفي إبالغه عن المناقشات التي دارت في فريق االتصال، شرح المنسق إنه بالرغم من وجود مناقشة قوية  .207
اتفاق كاف للسماح باعتماد المعايير لتمويل إزالة المواد  وكثير من المقترحات المطروحة، لم يكن ھناك

الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الحالي. ولذلك، سيتطلب األمر مزيدا من المناقشة في االجتماع الرابع 

 والسبعين.

رت بعض القضايا في مناقشات فريق االتصال اشتملت على سبيل المثال وليس الحصر: التمويل؛ وأثي .208
والجھود المطلوبة من المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم؛ والمبلغ الالزم لتمويل تكاليف التشغيل اإلضافية؛ والرأي 

انية، إذ أنھا كانت نتيجة لمفاوضات بأن جميع ھذه المعايير أو معظمھا للمرحلة األولى كانت كافية للمرحلة الث
وتنازالت طويلة؛ وحقيقة أن جدوى تكلفة المشروعات الموافق عليھا حتى اآلن كانت عند عتبات جدوى التكلفة أو أقل 
منھا؛ والتاريخ النھائي لألھلية؛ وتاريخ أخر تحويل؛ ومستوى الزيادة في التمويل الالزم لتيسير إدخال البدائل 

حترار العالمي المنخفض؛ ومستوى التمويل الالزم لقطاع خدمة التبريد في بلدان االستھالك المنخفض، إلمكانيات اال
 مع عدد من المشاركين قائلين بضرورة توفير تمويل أكبر.

وبعد تقديم عرض منسق فريق االتصال، ذكر أحد األعضاء أنه من المؤسف أن المبادئ التوجيھية لم يتم  .209
كانت تنتظر المبادئ التوجيھية الجديدة  5في االجتماع الحالي. وشرح أن الكثير من بلدان المادة االنتھاء من صياغتھا 
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وكان ذلك مھما بدرجة خاصة حتى تتمكن من اقتراح مشروعات تتسق وھذه المبادئ التوجيھية في أسرع وقت ممكن. 
لحجم في القطاعات المشتركة. وقال أيضا إن بالنسبة للبلدان التي لديھا عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا

ھناك قدر كبير من المعلومات تم تبادلھا، وينبغي أن تعكس الوثيقة التي ستستخدم في المناقشة في االجتماع الرابع 
 والسبعين المعلومات المقدمة إلى االجتماع الثالث والسبعين.

رھا في مشروع المعايير لتمويل إزالة المواد اللجنة التنفيذية مواصلة نظ قررتوفي ضوء ما ذكر أعاله،  .210
من خطط إدارة إزالة المواد  الثانيةالھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية في اجتماعھا الرابع والسبعين.

  )73/64(المقرر 

المتعدد األطراف المتعلق باألثر على مؤشر الصندوق تقرير حول استعمال  من جدول األعمال: 12البند 
  )69/23(المقرر  المناخ

على تقرير عن  ن، اللتين تحتوياAdd.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54قدم ممثل األمانة الوثيقتين  .211
االنتھاء من صياغة مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ ونتائج االستعراضات التقنية 

 (ج).69/23عمال بالمقرر  المطلوبةالمستقلة الثالثة لھذا المؤشر 

إذا كانت بعض التعليقات من االستعراضات المستقلة وتساءل عما  ءوأعرب أحد األعضاء عن القلق إزا .212
مؤشر الصندوق األداة جاھزة لالستخدام. غير أن العديد من األعضاء قالوا إن االستعراضات المستقلة أظھرت فائدة 

. وشرح أيضا أنه بينما تم تحديد إعداده لهوأنه مناسب للغرض الذي تم  المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ
مؤشر الصندوق المتعدد براء التقنيين، فھذه األخطاء كانت في الدليل بشأن بعض األخطاء في المعادالت من جانب الخ

 وليس في المؤشر في حد ذاته. األطراف المتعلق باألثر على المناخ

مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على واقترح أنه سيكون من المھم االستمرار في مطابقة  .213
أخرى تتعامل مع قضايا تغير المناخ وأن األمانة ينبغي أن تتشاور معھا. وقال  مع العمل الذي تجريه ھيئات المناخ

مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على أعضاء آخرون إنه سيكون من المفيد االستمرار في تطبيق 
ساطة تقديم ، خصوصا أن المبرر المنطقي الستخدام ھذا المؤشر ليس تحديد تمويل المشروعات، بل ببالمناخ

 ر على المناخ من استخدام تكنولوجيات مختلفة.ثاألعن  ، في أثناء استعراض المشروع،المعلومات

 اللجنة التنفيذية: قررت وعقب المشاورات غير الرسمية، .214

تقرير عن الصيغة الكاملة لمؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على التحيط علما بأن   (أ)
  ؛Add.1وUNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54  تين) الوارد في الوثيق69/23 المناخ (المقرر

  أن تطلب إلى األمانة:  (ب)

مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق أن تأخذ في الحسبان، عند االنتھاء من صياغة   )1(
، التوصيات التي قدمھا الخبراء التقنيون الذين أجروا استعراضا مستقال باألثر على المناخ

  (ج)؛69/23ا المؤشر تمشيا مع المقرر لھذ

، تقرير التقييم الخامس للھيئة الحكومية الدولية في صياغة أداة المؤشر أن تأخذ في الحسبان  )2(
  ؛حسب مقتضى الحال ،المعنية بتغير المناخ
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مع الھيئة  مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخأن تتبادل أداة   )3(
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتدعو إلى ردود فعل بشأن األداة من البنك الدولي 
في سياق عمله مع مصارف التنمية المتعددة األطراف األخرى من أجل تحقيق التجانس 

  عمله بشأن إصالح إعانة الطاقة؛في في محاسبة غازات الدفيئة في محافظ استثمارھا، و

غ اللجنة التنفيذية، في موعد أقصاه االجتماع الخامس والسبعين، عن نتائج األعمال بالإ  )4(
  المذكورة أعاله؛ و

 ياالستثمارية في قطاع روعاتر الذي تحدثه المشثوأن تحيط علما بأن األمانة ستواصل حساب األ  (ج)
الصندوق  مؤشرمنقح لالنموذج التصنيع معدات التبريد وأجھزة تكييف الھواء على المناخ باستعمال 

قرة الفرعية (ب) عن العمل المشار إليه في الف منشأال المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ
من الوثيقة  14، وتطبيق المنھجيات الوارد وصفھا في الفقرة أعاله

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54 االستثمارية في جميع قطاعات  روعاتبالنسبة للمش
  التصنيع األخرى.

  )73/65(المقرر 

  تسوية حسابات الصندوق المتعدد األطراف من جدول األعمال: 13البند 

 201  3الحسابات النھائية لعام  (أ)

  .Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55عرض أمين الخزانة الوثيقتين  .215

 اللجنة التنفيذية: قررتو .216

 أن تالحظ:  (أ)

 2013ديسمبر/كانون األول  31البيانات المالية الختامية للصندوق المتعدد األطراف حتى   )1(
 ؛ Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55الواردة في الوثيقتين 

أن اليونيب استلم تقرير مجلس مراجعي األمم المتحدة للفترة المالية لمدة عامين المنتھية في   )2(
، ولم تكن ھناك مسائل رئيسة ذات صلة بالصندوق 2013ديسمبر/كانون األول  31

 المتعدد األطراف؛ 

بموجب المقرر ) الصادر UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57أن تقرير أمين الخزانة   )3(
)، يحتوى على معلومات مطلوبة بشأن تحويل أمين الخزينة 3) و (2(ب) ( 72/42

ليونيب بشأن السلف النقدية وعتبة لألموال إلى الوكاالت المنفذة والمعيار السائد في ا
في المائة لشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  20الصرف بنسبة 

تبين بوضوح العالقة بين المسألتين، ويحتوى أيضا على معلومات عن المعايير المستخدمة 
 صى حد؛ إليداع األموال لضمان تقليل المخاطر ورفع الفائدة المتراكمة إلى أق

للصندوق المتعدد األطراف  2014أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يسجل في حسابات عام   (ب)
للوكاالت المنفذة والحسابات الختامية لعام  2013االختالفات بين الحسابات المالية المؤقتة لعام 

الواردين في الوثيقتين  2و 1كما ھو مبين في الجدولين  2013
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/55 وCorr.1. 

 )73/66(المقرر 
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  201  3لعام تسوية الحسابات  (ب)

. وقدمت شرحا بأن منذ صدور UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .217
(أ) من 5الوثيقة، أبلغ اليونديبي األمانة أنه لتعكس سجل الفائدة المعادة من حكومة الصين على نحو صحيح، الفقرة 

دوالرا أمريكيا) أعادته الصين وأن  72 771دوالرا أمريكيا (بدال من  72 916تصحيحھا لتبين مبلغ الوثيقة، ينبغى 
دوالرا أمريكيا يتعلق بتكاليف الدعم المقدرة خطأ في مشروع إعداد خطة إدارة إزالة المواد  145الفرق المتبقى البالغ 

وسيقوم اليونديبي بتصحيح ذلك الخطأ في  ). NIR/FOA/57/PRP/123الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا (
 تقريره المرحلى. ويرجع الفرق االضافى البالغ دوالر أمريكي واحد إلى التقريب.

 اللجنة التنفيذية: قررتو .218

، على النحو الوارد في الوثيقة 2013اإلحاطة علما بتسوية حسابات عام   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/56؛ 

تكاليف الدعم المقدرة خطأ في مشروع إعداد أن تطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعديل   ) ب(
في  )NIR/FOA/57/PRP/123خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا (

 دوالراً أمريكياً؛ 144تقريره المرحلي إلى قيمة 

 أن تطلب إلى أمين الخزينة:  (ج)

ً من تحويالته المستقبلية إلى برنامج األمم المتحدة  205 719 حجز مبلغ  )1( دوالراً أمريكيا
اإلنمائي الذي يمثل إيرادات فوائد الدخل اإلضافية التي أبلغ عنھا البرنامج في بيانه المالي 
المؤقت ولكنه لم يرد في بيانه المالي الختامي، وتوضيح ھذا المبلغ بصفته تعديل للسنة 

 ؛ 2014ابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام السابقة في حس

دوالراُ أمريكياً بين بيانات برنامج األمم المتحدة  157 470تسجيل انخفاض النفقات البالغة   )2(
 ؛2014اإلنمائي المالية المؤقتة والختامية في عام 

ُ من تحويالته المستقبلية إلى اليونيد 17 064حجز مبلغ   )3( و الذي يمثل دوالراُ أمريكيا
ة ولكنه لم ختاميإيرادات فوائد الدخل اإلضافية التي أبلغ عنھا اليونيدو في بياناته المالية ال

ة، وتوضيح ھذا المبلغ بصفته تعديال للسنة السابقة في حسابات مؤقتيرد في بياناته المالية ال
 ؛2014اليونيدو لعام 

 النحو التالي: على 2013أن تالحظ بنود التسوية المعلقة لعام   (د)

ُ في الدخل و 322 396  )1( ُ في النفقات بين التقرير  1 578دوالراُ أمريكيا دوالراُ أمريكيا
 المرحلي لليونيب والحسابات الختامية؛

ُ في الدخل و 16  )2( ُ في النفقات بين التقرير المرحلي  57دوالراُ أمريكيا دوالراُ أمريكيا
 لليونيدو والحسابات الختامية؛

 دوالرات أمريكية في الدخل بين التقرير المرحلي للبنك الدولي والحسابات الختامية؛ 8  )3(

 مالحظة بنود التسوية المعلقة على النحو التالي:  (ھـ)

دوالراُ أمريكياُ  68  300برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمشروعات غير المحددة بمبالغ   )1(
 دوالراُ أمريكياُ؛ 29 054و
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 لي للمشروعات المنفذة التالية مع الوكاالت الثنائية األخرى عند االقتضاء:البنك الدو  )2(

ُ يمثل الرصيد غير الموثق  28 434أعادت حكومة الفلبين مبلغ   أ. دوالراُ أمريكيا
 للحساب الخاص للمواد المستنفدة لألوزون، وھو بند جديد؛

 1 198 946بمبلغ  )THA/REF/26/INV/104(مشروع غرف التبريد لتايلند   ب.
 دوالر أمريكي؛

دوالراُ أمريكياُ،  342 350بمبلغ  )THA/PHA/68/TAS/158(اليابان ثنائي   ج.
 وھو بند جديد؛

 دوالراُ أمريكياُ؛ 225 985بمبلغ  ) THA/HAL/29/TAS/120(السويد ثنائي   د.

بمبلغ  ) CPR/PRO/44/INV/425(الواليات المتحدة األمريكية ثنائي   ھ.
 دوالر أمريكي؛ 5 375 000

بمبلغ  ) CPR/PRO/47/INV/439(الواليات المتحدة األمريكية ثنائي   و.
 دوالر أمريكي.  5 375 000

  )73/67(المقرر 

 )3و  2ب  72/42التحويالت النقدية من أمين الخزانة إلى الوكاالت  المنفذة (المقرر  ) ج(
 

الوثيقة  عمليات وخدمات الشركات، اليونيب، ، مديرChristophe Bouvierعرض السيد    .219
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57 وقال إنه بموجب الصندوق المتعدد األطراف، تم تاريخيا استخدام نظام يتم .

بموجبه تحويل األموال إلى الوكاالت المنفذة بالكامل. إن نظام  تحويل جزئي لألموال له بعض المميزات والعيوب ، 
راسة التى تمت تبين أن النظام الحالى يعمل جيدا وأن منھج الحذر ينبغى األخذ به العتماد تدابير بالرغم من أن الد

 جديدة.

وفي المناقشة التالية، قال األعضاء الذين تكلموا أنھم وجدو الدراسة مفيدة ومليئة بالمعلومات. وكان ھناك    .220
جيدا في الماضى، وليس ھناك سببا واضحا لتغييرھا.  توافق في اآلراء بأن المنھجية الحالية لتحويل األموال عملت

وشجع أحد األعضاء الصندوق على مواصلة إدارة موارده بحذر. وقال عضو آخر إن الوكاالت المنفذة لديھا إجراءات 
ة عن رصد فعالة توفر الثقة للجنة التنفيذية بأن األموال تجرى إدارتھا بالطريقة الصحيحة، مضيفا أن البيانات التاريخي

 الفائدة المتراكمة كانت مفيدة.

 اللجنة التنفيذية: قررتو   .221

(ب)  72/42االحاطة علما بتقرير تحويالت األموال من أمين الخزانة إلى الوكاالت المنفذة (المقرر   (أ)
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/57)) الوارد في الوثيقة 3) و (2(

 في إطارإلى الوكاالت المنفذة من أمين الخزانة ألموال الحفاظ على النظام الحالى إلدارة وتحويل ا  (ب)
 الصندوق المتعدد األطراف.

 )73/68(المقرر 
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 2016و 2015و 2014سنوات لل الموافق عليھاميزانيات أمانة الصندوق  من جدول األعمال: 14البند 
 2017وميزانيتھا المقترحة لعام 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58عرضت ممثلة األمانة الوثيقة    .222

تتضمن اعتمادات لعقد وردا على استفسار من أحد األعضاء، أوضحت ممثلة األمانة أن الميزانية    .223
يغطي  أي فارق في  اجتماعين في السنة، في مونتريال. وقالت إن البلد المضيف، في حالة عقد اجتماعات متعاقبة، 

التكلفة، إذا لم يكن مكان االجتماع أحد مراكز عمل األمم المتحدة، أو يغطى الفارق ، قدر اإلمكان، من ميزانية أمانة 
 الصندوق، إذا كان مكان االجتماع أحد مراكز عمل األمم المتحدة. 

ماع قصير في مونتريال. أما إذا من الوثيقة يتضمن تقديرات التكلفة لعقد اجت 4وأوضحت أيضا أن الجدول    .224
دعت الضرورة إلى عقد اجتماع في الفترة ما بين اجتماعين مقررين، فستنقح األمانة ميزانيتھا وفقا لذلك وتقدمھا إلى 

 اللجنة التماسا لموافقتھا. 

  ما يلي:اللجنة التنفيذية  قررتو   .225

 2017 لعام والمقترحة 2016 و 2015 و 2014 لألعوام عليھا الموافق بالميزانيات علما أن تحيط  (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58 الوثيقةالمرفق األول ب في الواردة الصندوق ألمانة

 بنود من عليھا الموافق 2014 عام ميزانية من اأمريكي ادوالر 118 750 مبلغ بنقل لألمانة أن تأذن  )ب(
 ، على النحو3302 و 1334 و 1333 الميزانية بنود إلى 3301 و 1600 و 1200 الميزانية

وعلى النحو الوارد ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58من الوثيقة  2 الجدول في مشار إليهال
 للجنة والسبعين الثالث االجتماع لعقد ضافيةاإل التكاليف الستيعابفي المرفق العشرين بھذا التقرير، 

 د الموضوعحال من أعلى ھو الميزانية بنود بين فيما المقترح النقل أن مالحظة باريس، في التنفيذية
 المائة؛ في 20ونسبته 

، على النحو الوارد في 2017 عام لميزانية والتشغيل للموظفين المقترحة التكاليف على افقأن تو  (ج)
 سيناريو أساس على اأمريكي ادوالر 7 190 229قدره  إجمالى بمبلغالمرفق العشرين بھذا التقرير، 

  .السنة في اجتماعين

 )73/69(المقرر 

 
   د)) 70/23عمل اللجنة التنفيذية (المقرر  استعراض من جدول األعمال: 15البند 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/59عرض ممثل األمانة الوثيقة .226

وفي المناقشة التي تلت، قال أحد األعضاء إن أي قرار بخصوص عدد االجتماعات التي تعقد في السنة يعتمد  .227
على فھم وظائف اللجنة التنفيذية والغرض منھا، وأدوار ومسؤوليات األمانة، وأعضاء اللجنة، والوكاالت المنفذة 

ل، وأن تقدمه في تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا والمنتفعين. ولذلك، طلب أن تجري األمانة تحليال لھذه المسائ
ھذه الوثيقة ينبغي إعدادھا بالتشاور مع الوكاالت المنفذة. وقال عضو ن أعضو آخر  وبعد ذلك، طلبالرابع والسبعين. 

ن قد يكون أدوار ومسؤوليات الفاعلين الرئيسيين ھي معّرفة في اختصاصات الصندوق واللجنة التنفيذية، ولكآخر إن 
 من المفيد استعراض ھذه األدوار بغية ترشيد عمل اللجنة.

، كان العديد من األعضاء يفضلون عقد اجتماعين، 2015وفيما يتعلق بعدد االجتماعات التي ستعقد في عام  .228
عين فقط . وقال أحد األعضاء إن السؤال الرئيسي يتمثل فيما إذا كان عقد اجتما2014تمشيا مع النمط المتبع في عام 

إلى أن اإلجابة على ذلك السؤال كانت  2014سيسمح للجنة بتحقيق أھدافھا المؤسسية؛ وأشارت األدلة من عام 
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، حتى تكون اللجنة في أفضل وضع لمساعدة أطراف 2015إيجابية. وطلب أحد األعضاء ثالثة اجتماعات في عام 
 .2015روكربونية في عام على تحقيق أھدافھا لخفض المواد الھيدروكلوروفلو 5المادة 

واسترعى األعضاء االنتباه إلى عوامل أخرى تحتاج إلى أخذھا في االعتبار عند البت في وتيرة  .229
االجتماعات، بما في ذلك األثر على متطلبات اإلبالغ بالنسبة للوكاالت المنفذة، واإلجراءات للموافقة على تشكيل 

وإمكانية أي عمل ممكن أو اجتماعات ممكنة فيما بين الدورات؛ الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، ونطاق 
 والمزايا والعيوب النسبية لعقد اجتماعات متعاقبة مع االجتماعات األخرى في إطار بروتوكول مونتريال.

ينبغي أال يحدد  2015وقال العديد من األعضاء إن أي قرار بخصوص عدد االجتماعات التي ستعقد في عام  .230
االجتماعات التي ستعقد في السنوات القادمة، ويمكن اإلبقاء على المرونة في ھذا الصدد، مع مراعاة سابقة لعدد 

العوامل اللوجستية وعبء العمل المتوقع. وقال بعض األعضاء إنه ينبغي إجراء استعراض ألي ترتيب يتخذ في عام 
 .2017بدال من العام  2016

 اتصال لمناقشة إضافية للمسألة. ووافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق .231

  :اللجنة التنفيذية قررتوبعد اإلبالغ من منسق فريق االتصال،  .232

(د) الوارد في الوثيقة 70/23 بالمقرر عمال أعد الذي التنفيذية اللجنة عمل استعراض مالحظة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/59؛ 

مع إمكانية عقد  فصاعدا، 2015 عام من ابتداء التنفيذية للجنة اجتماعين عقد مواصلة على الموافقة  )ب(
  اجتماع إفادة إضافي إذا تطلب األمر بين ھذين االجتماعين للنظر في مقترحات المشروعات؛

 مالحظة: (ج)

 األخير االجتماع إلى ستقدم سنوات الثالث لمدة األطراف المتعدد الصندوق عمل خطةأن   )1(
 من السنة؛

 األول االجتماعين إلىستقدم  "االمتثال وآفاق القطري البرنامج بيانات "بعنوان وثيقة أن  )2(
 السنة؛ من واألخير

  والمالية؛ المرحلية بالتقارير يتعلق فيما  )3(

 السنوية والمالية المرحلية تقاريرھا تقديم والمنفذة الثنائية الوكاالت إلى طلبيس   -أ
 ؛ي السنةأسبوعا من االجتماع األخير ف 12قبل  األمانة إلى

 للوكاالت الصلة ذات المرحلية والتقارير المجمع المرحلي التقرير في النظر   -ب
 السنة؛ في اجتماع آخر في والمنفذة الثنائية

، اإلنتاج قطاعالمعني ب الفرعي الفريقمالحظة إنه، في غياب اتفاق من اللجنة التنفيذية عن تشكيل   (د)
الفرعي في أي سنة فحسب إلى رؤساء الوفود في اللجنة سترسل الوثائق ألول اجتماع للفريق 

 التنفيذية، مع موافقة البلد المعني أو البلدان المعنية؛

 النھائية المواعيد قبل والتقارير المشروعات مقترحات تقديم إلى والمنفذة الثنائية الوكاالت دعوة  (ھ)
 ؛األمانة قبل من المناسب الوقت في استعراضھا تيسير أجل من ،أمكن كلما المحددة
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بغية  التنفيذية اللجنة مطالبة األمانة بمواصلة استعراض البنود العادية على جدول أعمال اجتماعات (و)
  ترشيد وتحسين فاعلية عمليات اللجنة التنفيذية؛

أدوار مطالبة األمانة بإعداد وثيقة عن اإلجراءات الرئيسية لعمليات اللجنة التنفيذية، بما في ذلك   (ز)
األمانة والوكاالت المنفذة بخصوص توفيرھم المشورة إلى اللجنة التنفيذية، وحسب مقتضى الحال، 

ومسؤوليات اللجنة التنفيذية، واألمانة  ساس لمناقشة أدواراألإلى البلدان المستفيدة، من أجل إرساء 
أول اجتماع  في التنفيذية للجنةوالوكاالت المنفذة للصندوق المتعدد األطراف، وذلك لتقديمھا إلى ا

  بغية تحسين فھم التغييرات والشروع فيھا حسب الضرورة؛ ،2015 عاملھا في 

 للجنة األول االجتماع في التنفيذية اللجنة الجتماعات السنة في اجتماعين عقداستعراض سيناريو   (ح)
  .2016 عام في

  )73/70(المقرر 

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف الموّجه إلى مشروع تقرير  من جدول األعمال: 16البند 
  في بروتوكول مونتريال والعشرين لألطراف دساساالجتماع ال

التى تحتوى على مشروع تقرير   UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/60عرض كبير الموظفين الوثيقة   .233
ى على  المقررات التي اتخذتھا اللجنة في اللجنة التنفيذية إلى االجتماع السادس والعشرين لألطراف. وقال إنھا تحتو

اجتماعيھا الحادي والسبعين والثاني والسبعين وأنھا تحتاج إلى تحديث لتعكس المقررات المعتمدة في االجتماع الثالث 
 والسبعين. 

اللجنة التنفيذية الترخيص لألمانة أن تنتھي من إعداد تقرير اللجنة  قررتبعد النظر في مشروع التقرير، و   .234
التنفيذية إلى االجتماع السادس والعشرين لألطراف في ضوء المناقشات التي عقدت والمقررات المتخذة في االجتماع 

 الثالث والسبعين للجنة التنفيذية. 

  )73/71(المقرر 

 الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الفريقتقرير  من جدول األعمال: 17البند 

الميّسرة، تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوارد في الوثيقة  ااستراليا، بوصفھ ةممثل تعرض  .235
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/61 ،وتناول  إن الفريق الفرعي قد التقى مرتين على ھامش االجتماع توقال

معظم البنود المدرجة في جدول أعماله. وأضافت أن الفريق لم يتح له الوقت الكافي لمناقشة مشروع المبادئ 
التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأنه سينظر فيه في اجتماعه التالي. وأعربت عن شكرھا 

ء االجتماع. وأوضحت أن التقرير يتضمن توصيات مقدمة من ألعضاء الفريق الفرعي على عملھم الدؤوب في أثنا
  الفريق الفرعي لكي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية.

  2014و 2013 يالمعلومات المتبقية من التقرير عن برامج التنفيذ السنوية لعام

 اللجنة التنفيذية: قررتو .236

حكومة الصين،  متضمنا المعلومات أن تحيط علما بالبيان المقدم من البنك الدولي، بالنيابة عن   (أ)
عن أنشطة خطة إدارة إزالة  2013المتبقية التي طلبتھا األمانة فيما يتعلق بالتقرير المرحلي لعام 

  إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يمولھا الصندوق المتعدد األطراف؛
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لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو أن تحيط علما كذلك بأنه لم تنشأ أي مصانع جديدة إلنتاج ا  (ب)
 2010خطوط إنتاج جديدة إلنتاج مواد مستنفدة لألوزون أو مواد تغذية في الفترة ما بين العام 

  واالجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية؛

أن تطلب إلى حكومة الصين أن تخطر اللجنة التنفيذية في حال إنشاء أي خطوط إضافية إلنتاج   (ج)
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين بخالف الخطوط المتضمنة في اتفاقھا مع اللجنة.

  )73/72(المقرر 
  2013تقرير التحقق من إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت .237

الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، أن تحيط علما بتقرير التحقق من إنتاج واستھالك المواد   (أ)
ھداف القصوى المأذون بھا لإلنتاج واالستھالك لعام الذي يدل على أن الصين بقيت ضمن حدود األ

  ؛2013

أن تشجع حكومة الصين على أن تطلب إلى منتجي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيھا القيام في   (ب)
  تقارير التحقق المقبلة بما يلي:

  تقديم الوثائق المرتبطة بالتصدير عن كل شحنة يُّدعى أنھا مصدرة؛  )1(

  تحديد استخدام مبيعات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عقود المبيعات؛  )2(

للمرحلة األولى من خطة إدارة  2015بتقديم شريحة تمويل برنامج التنفيذ السنوي في عام  سمحأن ت  (ج)
  كلوروفلوروكربونية للصين إلى االجتماع الرابع والسبعين.إزالة إنتاج المواد الھيدرو

  )73/73(المقرر 

شكل تقديم خطط التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت  .238

أن تحيط علما بمشروع شكل التقارير المرحلية وخطط التنفيذ السنوية المتعلقة بخطط إدارة إزالة   ) أ(
  بھذه الوثيقة؛ الحادي والعشرينإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق 

أن تحيط علما كذلك بأن البنك الدولي سيستخدم مشروع الشكل بصفة مؤقتة لدى إعداد شريحة   ) ب(
للصين  المرتبطة بخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2015التمويل لعام 

 ؛دم إلى االجتماع الرابع والسبعينالتي ستق

أن تطلب إلى األمانة أن تقدم شكال محّدثا للتقارير المرحلية وخطط التنفيذ السنوية لخطط إدارة إزالة   (ج)
 الرابع والسبعين، وتكفل مراعاتھا جتماعالنظر فيھا في الل الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج المواد 

  للدروس التي استفادھا البنك الدولي في استخدامه المؤقت لشكل التقديم. 

  )73/74(المقرر 
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 مسائل أخرى من جدول األعمال: 18البند 

   2015تواريخ وأماكن اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 

 
التى تحتوى على خيارات مختلفة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/Inf.2عرض ممثل األمانة الوثيقة    .239

 لتواريخ االجتماعين الرابع والسبعين والخامس والسبعين، وقدم شفھيا العديد من التواريخ البديلة.

 اللجنة التنفيذية: قررتو   .240

 ؛2015مايو/آيار  22-18عقد االجتماع الرابع والسبعين في مونتريال في الفترة   ) أ(  

عقد االجتماع الخامس والسبعين عقب االجتماع السابع والعشرين لألطراف في موعد ومكان   ) ب(
 يحددان فيما بعد.  

  )73/75(المقرر 

  اعتماد التقرير من جدول األعمال: 19البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة    .241
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/L.1.  

 اختتام االجتماع من جدول األعمال: 20البند 

خميس، يوم المساء  4:30وبعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع على الساعة    .242
 .2014نوفمبر/تشرين الثاني  13
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 الدخل

:اإلسهامات التي وصلت 

                                  2,847,595,452    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

                                       32,351,684    أذونات الصرف الموجودة 

                                     151,349,219    التعاون الثنائي

                                     211,657,849*    الفوائد المكتسبة

                                                        -    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

                                       19,203,774    دخول متنوعة 

                                  3,262,157,979مجموع الدخل

واحتياطيات **تخصيصات 

             751,180,665برنامج األمم المتحدة االنمائي .

             249,094,929برنامج األمم المتحدة للبيئة.

             770,528,368منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

          1,154,743,246البنك الدولي .

                               -مشروعات غير محددة 

                               -ناقص التصحيحات

                                  2,925,547,208مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

( 2016- 1991)تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية 

                                     2016107,815,651     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 

                                         6,556,982   (2016-2003)  أجر أمانة الخزانة 

                                         3,212,811(2014-1999)تكاليف الرصد و التقييم 

                                         1,699,806(2010-1998)تكاليف المراجعة التقنية 

(2004-2003)تكاليف استراتيجية االعالم 

                                            104,750  2004   بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 

                                     151,349,219التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                                      (19,335,876)مكاسب في القيمة/    خسائر 

                                  3,176,950,552مجموع التخصيصات واالحتياطات

52,855,744أموال نقدية

:  أذونات صرف

20140                               

201510,559,041               

20166,013,020                 

               15,779,623غير مجدولة

32,351,683                                       

                                       85,207,427الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

.2016 إلى 2013 و المبالغ الموافق عليها في الفترة من  2012 وتعكس أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النهائية لعام 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 

(بالدوالرااألمريكي) 2014 إلى 1991حالة الصندوق من : الجدول األول

. تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها الوكاالت المنفذة بعد(**)ت 

(*)  دوالر أمريكي94.384بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة ذات قيمة  .



Annex I

Page 2

2014 - 20112012201320141991 - 20111991-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,7062,814,006,785131,538,756132,364,323133,498,0623,211,407,927:اإلسهامات التي وصلت 

206,511,034381,555,255418,686,446408,090,922417,916,989340,086,613378,641,3382,551,488,597124,389,750104,415,65267,301,4532,847,595,452وصلت/ دفعات نقدية 

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,750,28119,019,12313,906,972139,613,2075,418,8482,857,1313,460,033151,349,219مساعدة ثنائية

4,546,02119,416,4398,389,22532,351,684(1)(1)(0)00000إذونات صرف

210,877,289393,465,069440,044,512429,393,618465,667,270359,105,735392,548,3092,691,101,803134,354,619126,689,22379,150,7113,031,296,356مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,79240,975,7011,794,577969,010043,739,288إسهامات متنازع فيها

5,675,10154,347,352180,111,571(2,815,863)24,051,95231,376,27832,522,49710,606,3838,332,7308,922,7457,092,397122,904,981تعهدات غير مسددة

%94.39%59.29%95.71%102.14%95.63%98.23%97.58%98.24%97.59%93.12%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعهدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,631205,938,3882,347,3482,369,3021,002,811211,657,849الفوائد المكتسبة

                                                       

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,65313,399,3631,534,9091,540,7972,728,70419,203,774إيرادات متنوعة 

217,643,036423,288,168485,953,626484,465,502486,427,896406,020,733406,640,5932,910,439,555138,236,876130,599,32182,882,2263,262,157,978مجموع الدخل

2014 - 20112012201320141991 - 20111991-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,7062,814,006,785131,538,756132,364,323133,498,0623,211,407,927مجموع التعهدات 

210,877,289393,465,069440,044,512429,393,618465,667,270359,105,735392,548,3092,691,101,803134,354,619126,689,22379,150,7113,031,296,356مجموع الدفعات

%94.39%59.29%95.71%102.14%95.63%98.23%97.58%98.24%97.59%93.12%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217,643,036423,288,168485,953,626484,465,502486,427,896406,020,733406,640,5932,910,439,555138,236,876130,599,32182,882,2263,262,157,978مجموع الدخل

5,675,10154,347,352180,111,571(2,815,863)24,051,95231,376,27832,522,49710,606,3838,332,7308,922,7457,092,397122,904,981مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%5.61%40.71%4.29%2.14-%4.37%1.77%2.42%1.76%2.41%6.88%7.39%10.24كنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد االنتقالي

24,051,95231,376,27832,522,4969,701,2517,414,9955,909,8526,478,467117,455,2913,595,767870,8763,770,963125,692,898

النسبة المئوية من المبالغ غير المسددة من البلدان ذات االقتصاد 

االنتقالي بالقياس إلى التعهدات
10.24%7.39%6.88%2.20%1.56%1.61%1.62%4.17%2.73%0.66%2.82%3.91%

XVI/39 طبقــــا للمقـــــــرر 2004أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمهورية التشيكية ، استوانيا ، هنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،     التحاد الروسي ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد : البلدان ذات االقتصاد االنتقالي هي: مالحظة

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

2014-1991موجز حالة اإلسهامات  و اإليرادات األخرى في الفترة : 2 الجدول 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
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مكاسب الصرف /خسائراسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

مكسب=المبلغ السلبي

00 0 0 70,483 70,483أندورا

63,749,65462,138,7461,610,90700807,301:اإلسهامات التي وصلت 

709,853-34,163,36134,031,571131,79000النمسا

970,377311,68300658,6940أذربيجان

2,971,9650002,971,9650بيالروس

42,439,28042,439,2810001,068,299بلجيكا

1,443,8561,443,8560000بلغاريا

3,360,255-115,676,028104,819,1919,755,73601,101,100  كندا

164,729164,7290000كرواتيا

792,574792,5740009,598قبرص

9,844,1999,556,629287,57000346,720الجمهورية التشيكية

711,885-28,122,10927,961,056161,05300الدانمرك

474,974474,97400021,013استونيا

578,624-22,032,63221,633,474399,15800فنلندا

14,325,076-246,408,246210,326,56816,002,08110,324,3989,755,199فرنسا

8,288524,673-354,275,565277,454,96257,735,60519,093,286ألمانيا

1,340,447-19,003,59915,477,570003,526,029اليونان

5,1030005,103الكرسي الرسولي

76,259-6,794,4995,146,32446,49401,601,681هنغاريا

1,321,8691,250,4300071,43951,218آيسلندا

11,950,34211,950,342000609,075آيرلندا

13,527,3143,824,671152,46209,550,1810اسرائيل

194,067,273164,968,39115,425,966013,672,9163,291,976ايطاليا

96,0530-621,037,357601,523,74919,609,6620اليابان

286,549286,5490000الكويت

2,483-673,876673,875000التفيا

319,765319,7650000ليختنشتاين

1,070,373577,40600492,9670ليتوانيا

79,210-2,946,2242,946,224000لكسمبرغ

267,535180,7880086,7470مالطة

572-202,982202,982000موناكو

66,498,42566,498,4240000مجموع التخصيصات واالحتياطات

9,506,6709,506,669000145,330نيوزيلندا

25,992,81825,992,817000443,488النرويج

16,91516,9150000بنما

14,183,11814,070,117113,000000بولندا

15,528,21411,191,959101,70004,234,556198,162البرتغال

1,343,2551,042,19000301,065رومــانيا

113,248,4002,724,89100110,523,5090االتحاد الروسي

27,04227,042000سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

3,141,1473,124,62416,5230036,140سلوفاكيا

1,930,9881,755,79200175,1960سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب أفريقيا

100,455,96690,974,3464,077,76305,403,857631,930اسبانيا

439,483-43,083,42041,509,0671,574,35300السويد

2,171,952-46,905,88344,992,6531,913,23000سويسرا

116,71046,2160070,4940طاجيكستان

293,2455,76400287,4810**تركمانستان

9,661,6321,303,750008,357,8820أوكرانيا

559,639559,6390000اإلمارات العربية المتحدة

3,724,701-223,794,653223,229,653565,00000المملكة المتحدة

732,978,549701,662,53821,567,1912,934,0006,814,8200الواليات المتحدة األمريكية

741,632188,60600553,0260أوزبكستان

19,335,876-3,211,407,9272,847,595,452151,349,21932,351,684180,111,570المجموع الفرعي

43,739,28800043,739,288***  إسهامات متنازع فيها

3,255,147,2152,847,595,452151,349,21932,351,684223,850,858المجموع 

*

**

***

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2014-2009حالة االسهامات لعام  : 3الجدول 

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 

 باألخذ باالعتبار تسوية قامت بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة 39 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع 

. على التوالي6.414.880 و 1.300.088 دوالر أمريكي عوض 6.449.438 و 1.208.219 و هي تشير الى 40الى االجتماع 

   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل 39   و 5بموجب المقررين

.  دوالر أمريكي 5.764 البالغة قيمتها  2005  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساهمته  لسنة 2004بموجب المادة الخامسة  في سنة 

.مبلغ مخصوم من المساهمات غير المسددة و يظهر هنا لإلبقاء على السجالت فقط
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

11,90711,9070أندورا

3,287,8993,287,8990:اإلسهامات التي وصلت 

1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان

71,43971,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8844,353,7841,101,100  كندا

164,729164,7290كرواتيا

78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمهورية التشيكية

1,251,8851,251,8850الدانمرك

68,03768,0370استونيا

962,727962,7270فنلندا

10,414,798659,5999,755,199فرنسا

13,638,0622,637,6595,455,2255,545,178ألمانيا

1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,701الكرسي الرسولي

494,971494,971هنغاريا

71,43971,439آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,157653,157اسرائيل

8,502,95272,3758,430,577ايطاليا

21,312,66021,222,26090,4000اليابان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ

28,91628,916مالطة

5,1035,1030موناكو

3,155,2263,155,2260هولندا

464,354464,3540مجموع التخصيصات واالحتياطات

1,481,5111,481,5110النرويج

1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال

301,065301,065رومــانيا

2,724,8912,724,891االتحاد الروسي

5,1035,1030سان مارينو

241,532241,5320سلوفاكيا

175,196175,196سلوفينيا

5,403,8575,403,857اسبانيا

1,809,7901,809,7900السويد

1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان

147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

29,333,3339,159,6522,934,00017,239,681*الواليات المتحدة األمريكية

17,00917,009أوزبكستان

133,498,06267,301,4533,460,0338,389,22554,347,352المجموع 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2014حالة االسهامات لعام  : 4الجدول 

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 



اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

11,90711,9070أندورا

3,287,8993,287,8990:اإلسهامات التي وصلت 

1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان

71,43971,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8845,454,8840  كندا

78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمهورية التشيكية

1,251,8851,251,8850الدانمرك

68,03768,0370استونيا

962,727962,7270فنلندا

10,414,79890,40010,324,3980فرنسا

(2,766,731)13,638,0624,546,0212,766,7319,092,041ألمانيا

1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,701الكرسي الرسولي

494,971494,971هنغاريا

71,43971,4390آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,157653,157اسرائيل

8,502,9523,260,6135,242,339ايطاليا

21,312,66021,312,6600اليابان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ

28,91628,916مالطة

5,1035,1030موناكو

3,155,2263,155,2260هولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110مجموع التخصيصات واالحتياطات

1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال

301,065301,0650رومــانيا

2,724,8912,724,8910االتحاد الروسي

5,1035,1030سان مارينو

241,532241,5320سلوفاكيا

175,196175,1960سلوفينيا

5,403,8575,403,8570اسبانيا

1,809,7901,809,7900السويد

1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان

147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

(399,677)28,364,32328,764,000*الواليات المتحدة األمريكية

17,00917,009أوزبكستان

132,364,323104,415,6522,857,13119,416,4395,675,101المجموع الفرعي

969,010969,010*  إسهامات متنازع فيها

133,333,333104,415,6522,857,13119,416,4396,644,111المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2013حالة االسهامات لعام  : 5الجدول 

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

(67)11,90711,974أندورا

3,287,8993,287,8990:اإلسهامات التي وصلت 

1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان

71,43971,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8845,454,8840  كندا

78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمهورية التشيكية

1,251,8851,251,8850الدانمرك

68,03768,0370استونيا

962,727962,7270فنلندا

10,414,79810,126,112288,6860فرنسا

(2,727,612)13,638,0629,092,0412,727,6124,546,021ألمانيا

1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,701الكرسي الرسولي

494,971494,971هنغاريا

71,43971,4390آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,157653,157اسرائيل

(0)8,502,9528,435,15267,800ايطاليا

21,312,66019,870,9101,441,7500اليابان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ

28,91628,916مالطة

5,1035,1030موناكو

3,155,2263,155,2260هولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110مجموع التخصيصات واالحتياطات

1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال

301,065301,0650رومــانيا

2,724,8912,724,891االتحاد الروسي

5,1035,1030سان مارينو

241,532241,5320سلوفاكيا

175,196175,1960سلوفينيا

5,403,8574,510,857893,0000اسبانيا

1,809,7901,809,7900السويد

1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان

147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

(6,412,244)27,538,75633,951,0000*الواليات المتحدة األمريكية

17,00917,009أوزبكستان

(2,815,863)131,538,756124,389,7505,418,8484,546,021المجموع الفرعي

1,794,5771,794,577*  إسهامات متنازع فيها

1,021,286-133,333,333124,389,7505,418,8484,546,021المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2012حالة االسهامات لعام  : 6الجدول 

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

67 34,76434,69700:اإلسهامات التي وصلت 

8,678,1338,339,133339,00000استراليا  

4,307,5014,307,501000النمسا

24,28100024,281أذربيجان

97,12500097,125بيالروس

5,351,5965,351,596000بلجيكا

97,12597,125000بلغاريا

14,457,08014,028,245428,83500  كندا

213,675213,675000قبرص

1,364,6081,143,128221,48000الجمهورية التشيكية

3,588,7753,588,775000الدانمرك

77,70077,700000استونيا

2,738,9292,738,929000فنلندا

(0)30,599,28129,546,7641,052,5170فرنسا

2(1)41,652,12433,321,6998,330,424ألمانيا

(0)2,894,3302,894,33000اليونان

1,184,9271,068,15800116,769هنغاريا

179,682179,682000آيسلندا

2,161,0352,161,035000آيرلندا

2,034,7720002,034,772اسرائيل

24,664,93423,856,984807,95000ايطاليا

80,730,43178,896,6651,833,76600اليابان

87,41387,413000التفيا

48,56348,563000ليختنشتاين

150,544000150,544ليتوانيا

412,782412,782000لكسمبرغ

82,55682,556000مالطة

14,56914,569000موناكو

9,095,7719,095,771000هولندا

1,243,2021,243,202000نيوزيلندا

3,797,5943,797,594000مجموع التخصيصات واالحتياطات

2,432,9852,432,985000بولندا

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

14,413,37312,955,373893,0000565,000اسبانيا

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)87,594,20891,207,14800*الواليات المتحدة األمريكية

38,85000038,850أوزبكستان

7,092,397(1)399,640,706378,641,33813,906,972المجموع الفرعي

405,792000405,792*  إسهامات متنازع فيها

17,498,189-400,046,498378,641,33813,906,972المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2011-2009حالة االسهامات لعام  : 7الجدول 

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

12,94812,88167أندورا

2,892,7112,553,711339,0000:اإلسهامات التي وصلت 

1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس

1,783,8651,783,8650بلجيكا

32,37532,3750بلغاريا

4,819,0274,819,0270  كندا

71,22571,2250قبرص

454,869415,31939,5500الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

10,199,7609,634,760565,0000فرنسا

5,553,618(1)13,884,0415,553,6172,776,808ألمانيا

964,777964,7770اليونان

394,976278,207116,769هنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

(0)8,221,6458,221,645ايطاليا

26,910,14426,440,498469,6460اليابان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ

27,51927,5190مالطة

4,8564,8560موناكو

3,031,9243,031,9240هولندا

414,401414,4010نيوزيلندا

1,265,8651,265,8650النرويج

810,995810,9950مجموع التخصيصات واالحتياطات

853,083853,083البرتغال

113,313113,3130رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي

4,8554,8550سان مارينو

101,981101,9810سلوفاكيا

155,400155,4000سلوفينيا

(0)4,804,4584,804,458اسبانيا

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

15,709,419-133,351,137123,451,7154,190,004المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2011حالة االسهامات لعام  : 8الجدول 

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

12,94812,9480أندورا

2,892,7112,892,7110:اإلسهامات التي وصلت 

1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس

1,783,8651,783,8650بلجيكا

32,37532,3750بلغاريا

4,819,0274,489,632329,3950  كندا

71,22571,2250قبرص

454,869363,90490,9650الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

10,199,7609,907,090207,35585,315فرنسا

(2,776,808)13,884,04113,884,0412,776,8080ألمانيا

(0)964,777964,777اليونان

394,976394,9750هنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

(0)8,221,6457,566,245655,400ايطاليا

26,910,14425,705,8231,204,3210اليابان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ

27,51927,5190مالطة

4,8564,8560موناكو

3,031,9243,031,9230هولندا

414,401414,4010نيوزيلندا

1,265,8651,265,8650النرويج

810,995810,9950مجموع التخصيصات واالحتياطات

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

28,927,54128,927,5410*الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان

132,945,345125,906,8246,157,2440881,277المجموع الفرعي

405,792000405,792*  إسهامات متنازع فيها

133,351,137125,906,8246,157,24401,287,069المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2010حالة االسهامات لعام  : 9الجدول 

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

8,8688,8680أندورا

2,892,7112,892,7110:اإلسهامات التي وصلت 

1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس

1,783,8651,783,8650بلجيكا

32,37532,3750بلغاريا

4,819,0274,719,58699,4400  كندا

71,22571,2250قبرص

454,869363,90490,9650الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

(85,315)10,199,76010,004,913280,162فرنسا

(2,776,808)13,884,04113,884,0412,776,8080ألمانيا

(0)964,777964,777اليونان

(0)394,976394,976هنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

8,221,6458,069,094152,5500ايطاليا

26,910,14426,750,345159,7990اليابان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ

27,51927,5190مالطة

4,8564,8560موناكو

3,031,9243,031,9240هولندا

414,401414,4010نيوزيلندا

1,265,8651,265,8650النرويج

(0)810,995810,995مجموع التخصيصات واالحتياطات

853,083853,0820البرتغال

113,313113,3130رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي

2,0232,0230سان 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

133,344,225129,282,7993,559,7240501,702المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2009حالة االسهامات لعام  : 10الجدول 

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حتى 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62
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ألف

البنك الدولي

باء

أمين الصندوق

باء+ الف= جيم

المجموع

دال

برنامج األمم 

المتحدة االنمائي

هاء

برنامج األمم 

المتحدة للبيئة

واو

منظمة األمم المتحدة 

للتنمية الصناعية

زاي

البنك الدولي

حاء

أمين الصندوق
ط      =ح+ز+و+ه+د

ط=المجموع ج

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                            -كندا

10,324,39810,324,398                 -                   -                   -                   -10,324,39810,324,398                            -فرنسا

19,093,28519,093,285                 -                   -                   -                   -19,093,28519,093,285                            -ألمانيا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                            -هولندا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                            -المملكة المتحدة

2,934,0002,934,000                 -                   -                   -                   -2,934,0002,934,000                            -الواليات المتحدة األمريكية

32,351,68332,351,683                 -                   -                   -                   -32,351,68332,351,683                            -المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8حالة أذونات الصرف حتى : 11الجدول 

 أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لهايحتفظ بها

البلد
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                    1,176,269.64                1/19/20055,140,136.76                   6,216,532.80البنك الدولي لالنشاء والتعمير11/9/2004            3,963,867.12            6,216,532.80دوالر كنديكندا10/25/20042004

                    1,343,964.83                20055,307,831.95نوفمبر                    6,216,532.78أمين الخزانة2005نوفمبر             3,963,867.12            6,216,532.78دوالر كنديكندا4/21/20052005

                       328,027.59                1/19/20074,088,320.38                   4,794,373.31أمين الخزانة1/19/2007            3,760,292.79            4,794,373.31دوالر كنديكندا12/22/20062006

                       732,606.95                9/19/20084,492,899.74                   4,794,373.31أمين الخزانة9/19/2008            3,760,292.79            4,794,373.31دوالر كنديكندا6/27/20082008

                      (246,394.52)                12/10/20093,608,827.18                   3,834,018.00أمين الخزانة12/10/2009            3,855,221.70            3,834,018.00دوالر كنديكندا6/12/20092009

                        (95,643.37)                10/6/20103,759,578.35                   3,834,018.00أمين الخزانة10/6/2010            3,855,221.72            3,834,018.00دوالر كنديكندا5/28/20102010

                         14,787.36                9/15/20113,870,009.08                   3,855,221.72أمين الخزانة9/15/2011            3,855,221.72            3,834,018.00دوالر كنديكندا6/30/20112011

                      (151,694.67)                7/18/20124,212,212.89                   4,277,502.19أمين الخزانة7/18/2012            4,363,907.56            4,277,502.19دوالر كنديكندا6/29/20122012

                    2,317,802.76              9/28/200612,102,125.26                 10,597,399.70أمين الخزانة9/28/2006            9,784,322.50          10,597,399.70يوروفرنسا12/31/20042004

                    2,453,387.14              9/28/200612,810,062.64                 11,217,315.23أمين الخزانة9/28/2006          10,356,675.50          11,217,315.23يوروفرنسا1/18/20062005

                       906,456.78              7/31/200710,249,425.21                   7,503,239.54أمين الخزانة7/31/2007            9,342,968.43            7,503,239.54يوروفرنسا12/20/20062006

Dec.200720071,342,569.97              9/16/200810,629,963.40                   7,483,781.61أمين الخزانة9/16/2008            9,287,393.43            7,483,781.61يوروفرنسا                    

Dec.200820081,734,496.04              12/8/200910,882,559.47                   7,371,509.51أمين الخزانة12/8/2009            9,148,063.43            7,371,509.51يوروفرنسا                    

Oct.20092009(1,036,278.66)                10/6/20108,961,114.64                   6,568,287.40أمين الخزانة10/6/2010            9,997,393.30            6,568,287.40يوروفرنسا                   

Oct.20102010(741,825.84)                4/5/20119,165,264.46                   6,508,958.32أمين الخزانة4/5/2011            9,907,090.30            6,508,958.32يوروفرنسا                      

Oct.20112011(884,116.46)                10/25/20118,750,643.84                   6,330,037.52أمين الخزانة10/25/2011            9,634,760.30            6,330,037.52يوروفرنسا                      

Dec.20122012(404,154.71)                1/22/20139,721,957.39                   7,293,838.54أمين الخزانة12/6/2012          10,126,112.10            7,293,838.54يوروفرنسا                      

Dec.20132013أمين الخزانةالرصيد          10,324,398.10            7,436,663.95يوروفرنسا

          18,914,439.57          18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا8/9/20042004

0                8/3/20056,304,813.19                   6,304,813.19أمين الخزانة8/3/2005

0                8/11/20066,304,813.19                   6,304,813.19أمين الخزانة8/11/2006

0                2/16/20073,152,406.60                   3,152,406.60أمين الخزانة2/16/2007

0                8/10/20073,152,406.60                   3,152,406.60أمين الخزانة8/10/2007

18,914,439.57                 18,914,439.58              

            7,565,775.83            7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا7/8/20052005

                                    -                4/18/20061,260,962.64                   1,260,962.64أمين الخزانة4/18/2006

                                    -                8/11/20061,260,962.64                   1,260,962.64أمين الخزانة8/11/2006

                                    -                2/16/20071,260,962.64                   1,260,962.64أمين الخزانة2/16/2007

                                    -                8/10/20071,260,962.64                   1,260,962.64أمين الخزانة8/10/2007

                                    -                2/12/20081,260,962.64                   1,260,962.64أمين الخزانة2/12/2008

                                    -                8/12/20081,260,962.64                   1,260,962.63أمين الخزانة8/12/2008

7,565,775.83                   7,565,775.83                

          14,473,718.52          11,662,922.38دوالر أمريكيBU 106 1004 01ألمانيا5/10/20062006

                       145,781.24                2/28/20072,558,067.65                   1,943,820.40أمين الخزانة2/28/2007            2,412,286.41

                       269,019.44                8/10/20072,681,305.85                   1,943,820.40أمين الخزانة8/10/2007            2,412,286.41

                       408,780.12                2/12/20082,821,066.54                   1,943,820.40أمين الخزانة2/12/2008            2,412,286.42

                       517,828.45                8/12/20082,930,114.87                   1,943,820.40أمين الخزانة8/12/2008            2,412,286.42

                         80,274.47                2/17/20092,492,560.89                   1,943,820.40أمين الخزانة2/17/2009            2,412,286.42

                       348,327.28                8/12/20092,760,613.72                   1,943,820.38أمين الخزانة8/12/2009            2,412,286.44

11,662,922.38                 11,662,922.38              

          14,473,718.52          11,662,922.38دوالر أمريكيBU 107 1006 01ألمانيا7/23/20072007

                       408,780.12                2/12/20082,821,066.54                   1,943,820.40أمين الخزانة2/12/2008            2,412,286.42

                       517,828.46                8/12/20082,930,114.87                   1,943,820.39أمين الخزانة8/12/2008            2,412,286.41

                         80,274.47                2/17/20092,492,560.89                   1,943,820.40أمين الخزانة2/17/2009            2,412,286.42

                       348,327.30                8/12/20092,760,613.72                   1,943,820.38أمين الخزانة8/12/2009            2,412,286.42

                       767,026.23                2/11/20103,179,312.65                   1,943,820.40أمين الخزانة2/11/2010            2,412,286.42

                       148,891.93                8/10/20102,561,178.36                   1,943,820.41أمين الخزانة8/10/2010            2,412,286.43

11,662,922.38                 11,662,922.38              

            5,789,487.42            4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا8/15/20082008

                         32,109.79                   2/17/2009997,024.36                      777,528.16أمين الخزانة2/17/2009               964,914.57

                       139,330.92                8/12/20091,104,245.49                      777,528.16أمين الخزانة8/12/2009               964,914.57

                      (435,806.66)                   2/11/2010529,107.91                      777,528.16أمين الخزانة2/11/2010               964,914.57

                         59,555.93                8/10/20101,024,470.50                      777,528.16أمين الخزانة8/10/2010               964,914.57

                         95,245.05                2/10/20111,060,159.65                      777,528.16أمين الخزانة2/10/2011               964,914.60

                       130,467.13                6/20/20111,095,381.67                      777,528.16أمين الخزانة6/20/2011               964,914.54

4,665,168.96                   4,665,168.96                

 مبلغ التحويل بالفئة األصلية
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8 الى غاية  2013-2004سجل أذونات الصرف للفترة :12الجدول 

(بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

(دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي
دوالر )الخسارة الى القيمة المقصودة /الربح

(أمريكي
تاريخ  القبض الوكالة رمز أذن الصرفسنة المشاركة
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 مبلغ التحويل بالفئة األصلية
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

(دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي
دوالر )الخسارة الى القيمة المقصودة /الربح

(أمريكي
تاريخ  القبض الوكالة رمز أذن الصرفسنة المشاركة

          13,884,041.00            9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا12/18/20092009

2/11/2010                   1,520,302.52أمين الخزانة2/11/2010            2,314,006.88

                      (310,856.28)                8/10/20102,003,150.60                   1,520,302.52أمين الخزانة8/10/2010            2,314,006.88

                      (241,074.39)                2/10/20112,072,932.49                   1,520,302.52أمين الخزانة2/10/2011            2,314,006.88

                      (172,204.69)                6/20/20112,141,802.19                   1,520,302.52أمين الخزانة6/20/2011            2,314,006.88

                      (311,008.31)                2/3/20122,002,998.57                   1,520,302.52أمين الخزانة2/3/2012            2,314,006.88

                      (432,024.04)                8/8/20121,881,982.56                   1,520,302.52أمين الخزانة8/8/2012            2,314,006.60

9,121,815.12                   9,121,815.12                

          13,884,041.00            9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا4/14/20102010

                      (241,074.40)                2/10/20112,072,932.48                   1,520,302.52أمين الخزانة2/10/2011            2,314,006.88

                      (172,204.69)                6/20/20112,141,802.19                   1,520,302.52أمين الخزانة6/20/2011            2,314,006.88

                      (311,008.31)                2/3/20122,002,998.57                   1,520,302.52أمين الخزانة2/3/2012            2,314,006.88

                      (432,024.32)                8/8/20121,881,982.56                   1,520,302.52أمين الخزانة8/8/2012            2,314,006.88

                      (276,649.49)                2/12/20132,037,357.39                   1,520,302.52أمين الخزانة2/12/2013            2,314,006.88

                      (285,162.88)                8/12/20132,028,843.72                   1,520,302.52أمين الخزانة8/12/2013            2,314,006.60

9,121,815.12                   9,121,815.12                

            5,553,616.51            3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا4/27/20112011

                      (124,403.32)                   2/3/2012801,199.43                      608,121.01أمين الخزانة2/3/2012               925,602.75

                      (172,809.89)                   8/8/2012752,792.86                      608,121.00أمين الخزانة8/8/2012               925,602.75

                      (110,659.77)                   2/12/2013814,942.98                      608,121.01أمين الخزانة2/12/2013               925,602.75

                      (114,065.27)                   8/12/2013811,537.48                      608,121.01أمين الخزانة8/12/2013               925,602.75

                      (101,416.35)                   2/11/2014824,186.40                      608,121.01أمين الخزانة2/11/2014               925,602.75

                      (111,450.37)                   8/12/2014814,152.39                      608,121.00أمين الخزانة8/12/2014               925,602.76

3,648,726.04                   4,818,811.54                

          13,638,061.59            9,823,495.77يوروBU 113 1001 01ألمانيا1/24/20132012

                        (78,932.48)                2/12/20132,194,077.79                   1,637,249.30أمين الخزانة2/12/2013            2,273,010.27

                        (88,101.08)                8/12/20132,184,909.18                   1,637,249.30أمين الخزانة8/12/2013            2,273,010.26

                        (52,409.05)                2/11/20142,220,601.22                   1,637,249.30أمين الخزانة2/11/2014            2,273,010.27

                        (81,060.92)                8/12/20142,191,949.36                   1,637,249.30أمين الخزانة8/12/2014            2,273,010.27

أمين الخزانةالرصيد            4,546,020.52

          13,638,061.59            9,823,495.77يوروBU 113 1004 01ألمانيا3/25/20132013

                        (52,409.05)                2/11/20142,220,601.22                   1,637,249.30أمين الخزانة2/11/2014            2,273,010.27

                        (81,060.92)                8/12/20142,191,949.36                   1,637,249.30أمين الخزانة8/12/2014            2,273,010.27

أمين الخزانةالرصيد            9,092,041.05

أمين الخزانةالرصيد            5,455,224.66            3,929,398.32يوروBU 114 1003 01ألمانيا10/2/20142014

                                    -                11/17/20043,364,061.32                   3,364,061.32أمين الخزانة11/17/2004            3,364,061.32            3,364,061.32دوالر أمريكيD 11هواندا12/8/20032004

                                    -                12/5/20053,364,061.32                   3,364,061.32أمين الخزانة12/5/2005            3,364,061.32            3,364,061.32دوالر أمريكيD 11هواندا12/8/20032005

          10,718,502.63            7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة5/18/20042004

                       380,132.91                8/23/20052,166,550.02                   1,207,260.68أمين الخزانة8/23/2005            1,786,417.11

                       944,460.32                20066,303,711.64فبراير                    3,621,782.04أمين الخزانة2006فبراير             5,359,251.32

                       900,549.53                7/24/20064,473,383.73                   3,621,782.04أمين الخزانة7/24/2006            3,572,834.20

7,243,564.08                   12,943,645.39              2,225,142.76                    

          10,718,502.63            7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة6/1/20052005

                       450,274.75                7/24/20062,236,691.86                   1,207,260.68أمين الخزانة7/24/2006            1,786,417.11

                    1,354,916.85                8/9/20066,036,303.40                   3,163,681.03أمين الخزانة8/9/2006            4,681,386.55

                    1,178,537.31                8/16/20065,429,236.28                   2,872,622.37أمين الخزانة8/16/2006            4,250,698.97

7,243,564.08                   13,702,231.54              2,983,728.91                    

5/13/20052004USA10/27/20052,000,000.00                   2,000,000.00أمين الخزانة10/27/2005            4,920,000.00            4,920,000.00دوالر أمريكي                -                                    

                                    -                11/2/20062,000,000.00                   2,000,000.00أمين الخزانة11/2/2006

                                    -                   10/25/2007920,000.00                      920,000.00أمين الخزانة10/25/2007

4,920,000.00                   4,920,000.00                

                                    -                11/2/20062,000,000.00                   2,000,000.00أمين الخزانة11/2/2006            3,159,700.00            3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة3/1/20062005

                                    -                10/25/20071,159,700.00                   1,159,700.00أمين الخزانة10/25/2007
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 مبلغ التحويل بالفئة األصلية
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

(دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي
دوالر )الخسارة الى القيمة المقصودة /الربح

(أمريكي
تاريخ  القبض الوكالة رمز أذن الصرفسنة المشاركة

                3,159,700.00                   3,159,700.00أمين الخزانة

                                    -                10/25/20072,500,000.00                   2,500,000.00أمين الخزانة10/25/2007            7,315,000.00            7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة4/25/20072006

                                    -                11/19/20082,500,000.00                   2,500,000.00أمين الخزانة11/19/2008

                                    -                5/11/20092,315,000.00                   2,315,000.00أمين الخزانة5/11/2009

7,315,000.00                   7,315,000.00                

                                    -                11/19/20082,341,500.00                   2,341,500.00أمين الخزانة11/19/2008            4,683,000.00            4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2/21/20082008

                                    -                5/11/20092,341,500.00                   2,341,500.00أمين الخزانة5/11/2009

                4,683,000.00                   4,683,000.00أمين الخزانة

            5,697,000.00            5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة4/21/20092009

                                    -                5/11/20091,900,000.00                   1,900,000.00أمين الخزانة5/11/2009

                                    -                11/4/20101,900,000.00                   1,900,000.00أمين الخزانة11/4/2010

                                    -                11/3/20111,897,000.00                   1,897,000.00أمين الخزانة11/3/2011

5,697,000.00                   5,697,000.00                

            5,840,000.00            5,840,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة5/12/20102010

                                    -                11/4/20101,946,666.00                   1,946,666.00أمين الخزانة11/4/2010            1,946,666.00

                                    -                11/3/20111,946,667.00                   1,946,667.00أمين الخزانة11/3/2011            1,946,667.00

                                    -                2/6/20121,946,667.00                   1,946,667.00أمين الخزانة2/6/2012            1,946,667.00

5,840,000.00                   5,840,000.00                

            5,190,000.00            5,190,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة6/14/20112011

                                    -                11/3/20111,730,000.00                   1,730,000.00أمين الخزانة11/3/2011            1,730,000.00

                2/6/20123,460,000.00                   3,460,000.00أمين الخزانة2/6/2012            3,460,000.00

                5,190,000.00                   5,190,000.00أمين الخزانة

            5,000,000.00            5,000,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة5/9/20122012

                                    -                12/14/20121,666,667.00                   1,666,667.00أمين الخزانة12/14/2012            1,666,667.00

                                    -                11/14/20131,666,667.00                   1,666,667.00أمين الخزانة11/14/2013            1,666,667.00

                                    -                31/10/20141,666,666.00                   1,666,666.00أمين الخزانة12/14/2012            1,666,666.00

5,000,000.00                   

أمين الخزانة17/4/2014            4,401,000.00            4,401,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة4/17/20142014

                                    -                31/10/20141,467,000.00                   1,467,000.00أمين الخزانة17/4/2014            1,467,000.00

أمين الخزانةالرصيد            2,934,000.00



المجموعغير مجدولة2016المستحقة في 2015المستحقة في 2014المستحقة في 

10,324,39810,324,398فرنسا

ألمانيا

201100

201204,546,0204,546,020

201304,546,0214,546,0209,092,041

20145,455,2255,455,225

الواليات المتحدة األمريكية

201300

201401,467,0001,467,0002,934,000

010,559,0416,013,02015,779,62332,351,683

:مالحظة

.ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعها في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة

.تشرين الثاني من السنوات ذات الصلة/ان أذونات صرف الواليات المتحدة األمريكية المستحقة سيتم دفعها في نوفمبر 
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الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال

2014تشرين الثاني /  نوفمبر8قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية : 13الجدول 

(دوالر أمريكي)
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 المرفق الثاني

 

 *4102األنشطة المتبقية في خطط أعمال 

 
المادة  النوع الوكالة البلد

 الكيميائية

القيمة بآالف  القطاع والقطاع الفرعي

الدوالرات 

األمريكية في 

2014 

المواد 

المستنفدة 

لألوزون 

 2014في 

 1.8 229 إزالة بروميد الميثيل في البلح INV MBR اليونيدو الجزائر

 1.0 155 خدمة التبريد )المرحلة األولى( PHA HCFC اليونيدو الجزائر

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  INV HCFC اليوئنديبي أنغوال

 الهيدروكلوروفلوروكربون
34 0.3 

المرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة  PRP HCFC اليوئنديبي أنغوال

 )خدمة التبريد( الهيدروكلوروفلوروكربون
32 0.0 

البنك  األرجنتين

الدولي 

لإلنشاء 

 والتعمير

PRP HCFC FOA )161 رغاوي البوليوريثان الجاسئة )المرحلة الثانية  

 4.6 338 خدمة التبريد )المرحلة األولى( PHA HCFC اليونيدو األرجنتين

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  INV HCFC اليوئنديبي أرمينيا

 الهيدروكلوروفلوروكربون
34 0.1 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب أرمينيا

 )المرحلة األولى(
8 0.0 

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب البحرين

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب البحرين

 )المرحلة األولى(
164 1.2 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  PRP HCFC اليوئنديبي بنغالديش

 الهيدروكلوروفلوروكربون )خدمة تكييف الهواء والتبريد(
150 0.0 

 1.0 102 خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب بنغالديش

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  PRP HCFC اليونيب بنغالديش

 الهيدروكلوروفلوروكربون )اإلعداد(
28  

  117 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب بربادوس

  78 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب بوتسوانا

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  INS SEV اليوئنديبي البرازيل

 الهيدروكلوروفلوروكربون
376 0.0 

 33.7 3,225 إعداد المشروع )المرحلة األولى( INV HCFC اليوئنديبي البرازيل

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب بوركينا فاسو

 األولى()المرحلة 
72  

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب أفريقيا الوسطى جمهورية

 )المرحلة األولى(
60  

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الـمواد  INV HCFC اليونيب جمهورية أفريقيا الوسطى

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
62 0.4 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )المرحلة  PHA HCFC اليابان الصين

 قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين  -األولى( 

 

90 1.0 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )قطاع الخدمة،  PHA HCFC اليونيب الصين

 بما في ذلك التمكين( )المرحلة األولى(
1,304 14.7 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب كوت ديفوار

 )المرحلة األولى(
213 2.3 

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية

  130 التعزيز المؤسسي  INS SEV اليونيب

خطة إدارة إزالة  –إعداد المرحلة الثانية  PRP HCFC اليوئنديبي  الكونغو الديمقراطية جمهورية

 الهيدروكلوروفلوروكربون )خدمة التبريد(
27 0.0 

خطة إدارة إزالة  –المرحلة الثانية  PRP HCFC اليونيب  الكونغو الديمقراطية جمهورية

 الهيدروكلوروفلوروكربون )اإلعداد(
67  

  177 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب إكوادور

  80 المؤسسيالتعزيز  INS SEV اليونيب االستوائية غينيا

 0.2 34خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب االستوائية غينيا
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المادة  النوع الوكالة البلد

 الكيميائية

القيمة بآالف  القطاع والقطاع الفرعي

الدوالرات 

األمريكية في 

2014 

المواد 

المستنفدة 

لألوزون 

 2014في 
 )المرحلة األولى(

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب إريتريا

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب غرينادا

  125 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب غواتيماال

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب غيانا

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب غيانا

 )المرحلة األولى(
8 0.0 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج  INV HCFC اليوئنديبي هايتي

 الهيدروكلوروفلوروكربون
106 0.4 

  100 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب هايتي

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب هايتي

 )المرحلة األولى(
34 0.1 

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب هندوراس

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب العراق

 األولى()المرحلة 
567 6.4 

 0.9 75 التصنيع )المرحلة األولى( –التبريد  PHA HCFC اليونيدو العراق

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب جامايكا

البنك  األردن

الدولي 

لإلنشاء 

 والتعمير

PHA HCFC  خطة قطاع تكييف الهواء  –الهيدروكلوروفلوروكربون

 )المرحلة األولى( 
906 8.3 

البنك  األردن

الدولي 

لإلنشاء 

 والتعمير

PRP HCFC  64 التبريد التجاري )المرحلة الثانية( –التبريد  

 0.2 24 الخدمة )المرحلة األولى( –التبريد  PHA HCFC اليونيدو األردن

  105 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب الكويت

الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ( خطة إدارة إزالة  PHA HCFC اليونيب الكويت

 )المرحلة األولى(
377 8.1 

 80.9 3,601 رغاوي البوليوريثان الجاسئة )المرحلة األولى( –الرغاوي  PHA HCFC اليونيدو الكويت

  156 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب المغرب

  81 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب موزامبيق

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب اكاراغوني

اسثماري: قطاع الرغاوي  -الهيدروكلوروفلوروكربون INV HCFC اليوئنديبي باراغواي

 )المرحلة األولى(
255 4.5 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  INV HCFC اليوئنديبي بيرو

 الهيدروكلوروفلوروكربون 
109 1.3 

المرحلة الثانية من إعداد خطة إدارة إزالة إنتاج  PRP HCFC اليوئنديبي بيرو

 الهيدروكلوروفلوروكربون )الرغاوي، وخدمة التبريد(
118 0.0 

  134 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب بيرو

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب بيرو

 )المرحلة األولى(
23 0.3 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PRP HCFC اليونيب بيرو

 )المرحلة األولى(
85  

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب قطر

 )المرحلة األولى(
170 4.3 

 15.1 572 الخدمة )المرحلة األولى( –التبريد  PHA HCFC اليونيدو قطر

  200 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب العربية السعوديةالمملكة 

 54.6 1,284 تكييف الهواء )المرحلة األولى( –التبريد  PHA HCFC اليونيدو المملكة العربية السعودية

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب السنغال

 )المرحلة األولى(
169 1.8 

 0.9 81 الخدمة )المرحلة األولى( –التبريد  PHA HCFC اليونيدو السنغال

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب الصومال
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المادة  النوع الوكالة البلد

 الكيميائية

القيمة بآالف  القطاع والقطاع الفرعي

الدوالرات 

األمريكية في 

2014 

المواد 

المستنفدة 

لألوزون 

 2014في 

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب جنوب السودان

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب جنوب السودان

 األولى()المرحلة 
101  

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب سورينام

 )المرحلة األولى(
32 0.1 

  60 التعزيز المؤسسي INS SEV اليونيب سوازيلند

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب الجمهورية العربية السورية

 )المرحلة األولى(
181  

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  -المرحلة الثانية  PHA HCFC اليونيب الجمهورية العربية السورية

 )إعداد المرحلة الثانية(
57  

البنك  تايلند

الدولي 

لإلنشاء 

 والتعمير

INS SEV  371 تجديد التعزيز المؤسسي  

البنك  تايلند

الدولي 

لإلنشاء 

 والتعمير

PHA HCFC  109.0 10,386 تكييف الهواء )المرحلة األولى( –الرغاوي/خدمة التبريد 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون )التنفيذ(  PHA HCFC اليونيب اليمن

 )المرحلة األولى(
186 13.2 

 * جميع المشروعات واألنشطة مطلوبة لالمتثال.
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 الثالثالمرفق 
 

 رسائل سترسل إلى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح

 
 توصية من األمانة لللجنة التنفيذية البلد

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد من ا( 4102تالحظ أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثالثة ) الجزائر

، والحاجة المستمرة للمنشأة المعنية ألن 4102خالل االجتماع الحادي والثالثين في الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر 

من تستكمل األعمال التحضيرية حتى يمكن تحقيق أفضل استخدام من التمويل من الشريحة السابقة من المرحلة األولى 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر، التي تنفذها اليونيدو، وتحث حكومة الجزائر على تشجيع 

، والعمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم شريحة عام لشريحةت ذات الصلة على استكمال األعمال التحضيرية لآالمنش

لوروكربونية إلى االجتماع الرابع والسبعين على أساس الفهم بأن يكون من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف 4102

 في المائة من الصرف من الشريحة السابقة قد تحقق. 41الحد األقصى البالغ 

تالحظ أنه نظرا ألنه قد ووفق على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  أنغوال

ية ألنغوال خالل االجتماع الثاني والسبعين، فإنه ال يوجد متسع من الوقت الستكمال األنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

وتقديم الشريحة الثالثة إلى االجتماع الثالث والسبعين، وتحث حكومة أنغوال على اإلسراع باستكمال األنشطة المعلقة 

المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد ( من 4102والعمل من اليوئنديبي لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

في المائة من  41الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الرابع والسبعين على أساس الفهم بأن الحد األقصى بنسبة 

 الصرف قد تحقق.

فيما يتعلق بالشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تالحظ أنه  األرجنتين

كانت هناك بعض المسائل مع المورد بشأن تسليم وتركيب بعض المعدات و تحث اليونيدو على مساعدة لألرجنتين، 

من المرحلة األولى  4102دو لكي يمكن تقديم شريحة حكومة األرجنتين على تسوية المسائل مع المورد والعمل من اليوني

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الرابع والسبعين.

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 4102تالحظ أنه يتعين لتقديم الشريحة الثالثة ) أرمينيا

جنتين، يتعين تقديم رسالة تأكيد إنشاء نظام للتراخيص والحصص وتحث حكومة أرمينيا الهيدروكلوروفلوروكربونية لألر

( من المرحلة 4102على أن تقدم التأكيد المشار إليه أعاله لكي تتمكن اليونيب واليوئنديبي من تقديم الشريحة الثالثة )

 اع الرابع والسبعين.الجتمإلى ااألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الموافق عليها للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد األولى تالحظ أنه حدث انخفاض في صرف الشريحة  البحرين

الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين، وتحث حكومة البحرين على اإلسراع بالمشروع والعمل مع اليونيب لكي يمكن 

من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع  (4102تقديم الشريحة الثانية )

 في المائة من الصرف قد تحقق. 41الرابع والسبعين على أساس الفهم بأن يكون الحد األقصى بنسبة 

األولى من خطة إدارة إزالة  الموافق عليها للمرحلة ائحالشرعنصر قطاع الخدمة في تالحظ أنه حدث تباطؤ في تنفيذ  بنغالديش

 ،لم يستكملألهداف الوطنية لالستهالك من ا المطلوبالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش وأن تقرير التحقق 

ألنشطة إلسراع بتنفيذ المشروع ومع اليونيب لالستكمال تقرير التحقق  ئنديبيوتحث حكومة بنغالديش على العمل مع اليو

( من المرحلة األولى من 4102من تقديم الشريحة الثالثة ) ئنديبي، بوصفه الوكالة الرئيسية،ى يتمكن اليوحتقطاع الخدمة 

 الجتماع الرابع والسبعين إلى اخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

تالحظ أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  جمهوية أفريقيا الوسطى

في  عدم استقرارقبل ثالثة اجتماعات سابقة إاّل أنه ظلت هناك لجمهورية أفريقيا الوسطى الهيدروكلوروفلوروكربونية 

وتحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على العمل مع اليونيب عندما تسمح الظروف لكي يمكن  دون التنفيذ، البلد حال

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية 4102تقديم الشريحة الثانية )

 أفريقيا الوسطى إلى االجتماع الخامس والسبعين

لم يستكمل وتحث حكومة كوت ديفوار على العمل مع من األهداف الوطنية لالستهالك قرير التحقق المطلوب تالحظ أن ت كوت ديفوار

( من المرحلة األولى من خطة إدارة 4102تمكن اليونيب من تقديم الشريحة الثانية )ياليونيب الستكمال تقرير التحقق لكي 

 الرابع والسبعين.الجتماع إلى اإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من ( من 4102تالحظ أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثانية ) غينيا االستوائية 

، وأن بطء التنفيذ واإلبالغ بشأن 4102 عام الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية قبل ثالثة اجتماعات في

أثر في مستوى الصرف وتحث حكومة غينيا االستوائية على العمل مع اليونيب لإلسراع بالتنفيذ لكي الشريحة األولى قد 

إلى االجتماع من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكن تقديم الشريحة الثانية 

 ين.بعالرابع والس

واد من خطة إدارة إزالة الممن المرحلة األولى ( 4102الشريحة الثانية )تالحظ أنه كان من المقرر تقديم  غيانا 

قررت إسناد األولوية إلعداد المرحلة غيانا  وان حكومة 4102يانا قبل اجتماعين في الهيدروكلوروفلوروكربونية لغ

مع اليونيب لكي يمكن تقديم الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة غويانا على العمل 

 الجتماع الرابع والسبعين.إلى ا 4102شريحة 
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 توصية من األمانة لللجنة التنفيذية البلد

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من ( من 4102تالحظ أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثانية ) هايتي

صص ، وأن هايتي لم تؤكد إنشاء نظام لح4102الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي قبل اجتماعين في 

الهيدروكلوروفلوروكربون وتحث حكومة هايتي على العمل مع اليونيب لإلسراع بإقامة نظام الحصص لكي يمكن تقديم 

 رابعالجتماع الإلى اخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من من ( 4102الشريحة الثانية )

 والسبعين.

صرف من الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تالحظ أنه لم يتم أي  العراق

التي ينفذها اليونيب، وتحث حكومة العراق على أن توقع االتفاق المعني مع اليونيب لإلسراع بالتنفيذ لكي يمكن تنفيذ 

 الجتماع الرابع والسبعين.إلى ا( 4102الشريحة الثانية )

 

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من من ( 4102تالحظ أنه كان يمكن تقديم الشريحة الثانية ) ردناأل

وتحث حكومة األردن والبنك الدولي  ،4104 عام قبل ثالثة اجتماعات مضت فيلألردن الهيدروكلوروفلوروكربونية 

من خطة إدارة إزالة  (4102)على توقيع االتفاقين المتبقيين الخاصين بالمنح الفرعية حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية 

جتماع الرابع والسبعين على أساس الفهم بأن يكون الحد األقصى بنسبة إلى االالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن 

 في المائة من الصرف قد تحقق. 41

( من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكويت قبل 4102تالحظ أنه كان يمكن تقديم الشريحة الثانية ) الكويت

من األهداف  ، وأن التأخير في التقديم يعزى إلى الحاجة إلى استكمال تقرير التحقق4102في عام  اجتماعين سابقين

إلسراع بتنفيذ لمل مع اليونيب واليونيدو وتحث حكومة الكويت على الع ،، وانخفاض الصرفة لالستهالكالوطني

 الجتماع الرابع والسبعين.إلى االمشروع لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية 

ة قبل ثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني 4102تالحظ أنه كان يمكن تقديم شريحة عام  بيرو

وتحث حكومة بيرو على توقيع االتفاق المعني على اليونيب واإلسراع بالتنفيذ لكي يمكن تقديم  4102اجتماعات في 

في المائة من الصرف  41إلى االجتماع الرابع والسبعين على أساس الفهم بأن يكون الحد األقصى بنسبة  4102شريحة 

 قد تحقق.

ؤ في التقدم في تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد تالحظ أنه كان هناك تباط قطر

وتحث قطر على أن تعمل مع  ،الخاصة من حكومة قطراإلحالة الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر ولم تقدم رسالة 

المعنية حتى يمكن تقديم  اإلحالةلة رسا تقديمو ،لإلسراع بتنفيذ المشروع وتوقيع االتفاق مع اليونيبواليونيدو اليونيب 

 الجتماع الرابع والسبعين.إلى ا( 4102الشريحة الثانية )

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة  (4102) ةلثتالحظ أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثا المملكة العربية السعودية

ليونيدو العمل مع احكومة المملكة العربية السعودية على  العربية السعودية إلى االجتماع الثالث والسبعين، وتحث

لى أساس الفهم بأن والسبعين عالجتماع الرابع إلى ا( 4102لإلسراع بتنفيذ المشروع لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

 في المائة من الصرف قد تحقق. 41يكون الحد األقصى بنسبة 

تالحظ أن تقرير التحقق المطلوب عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون لم يستكمل، وتحث حكومة السنغال على العمل  السنغال

( 4102لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )ن األهداف الوطنية لالستهالك ممع اليونيب واليونيدو الستكمال تقرير التحقق 

 الجتماع الرابع والسبعين.إلى اخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنغال من المرحلة األولى من من 

مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ال4102تالحظ أن الشريحة الثانية ) سورينام

، وتحث حكومة 4102، وأن تنفيذ الشريحة األولى سوف يستمر حتى منتصف 4102لم تقدم لثالثة اجتماعات سابقة في 

 الجتماع الرابع والسبعين.إلى ا( 4102سورينام على العمل مع اليونيب لإلسراع بالتنفيذ لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )

وتحث لتايلند، تالحظ أن اتفاق المنح لم يوقع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ايلندت

( لالجتماع الرابع والسبعين 4102حكومة تايلند على توقيع اتفاق المنح مع البنك الدولي لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )

 في المائة من الصرف قد تحقق. 41د األقصى بنسبة على أساس الفهم بأن يكون الح

وكان هناك انخفاض في  ،من األهداف الوطنية لالستهالك تالحظ أنه كانت هناك صعوبة في استكمال تقرير التحقق اليمن

مستوى الصرف من الشريحة األولى الموافق عليها للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

إلسراع بتنفيذ واالهيدروكلوروفلوروكربونية لليمن، وتحث حكومة اليمن على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق 

الجتماع الرابع والسبعين على أساس الفهم بأن يكون الحد إلى ا( 4102المشروع لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )

 في المائة من الصرف قد تحقق. 41األقصى بنسبة 
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  الرابع المرفق
 

 مشروعات بها تأخيرات في التنفيذ
 

 فئة التأخير عنوان المشروع الرمز الوكالة

خطة إلزالة المساعدة التقنية الستحداث بدائل كيميائية في البلدان التي أعادت تقديم  LAC/FUM/54/TAS/40 إسبانيا

 بروميد الميثيل )األرجنتين وأوروغواي(

 شهرا 21تأخيرات لمدة 

برنامج األمم 

المتحدة 

 اإلنمائي

IND/ARS/56/INV/423  أجهزة االستنشاق الصيدالنية خطة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع

 المزودة بمقياس للجرعات

 شهرا 21تأخيرات لمدة 

برنامج األمم 

المتحدة 

 اإلنمائي

PAK/ARS/56/INV/71  أجهزة االستنشاق الصيدالنية خطة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع

 المزودة بمقياس للجرعات

 شهرا 21تأخيرات لمدة 

برنامج األمم 

 المتحدة للبيئة

GLO/SEV/66/TAS/314 مع الجمعية األمريكية  إعداد دليل للمرافق واألجهزة المبردة المستدامة، بالتعاون

 لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء

 21و 21تأخيرات لمدة 

 شهرا

برنامج األمم 

 المتحدة للبيئة

IND/ARS/56/TAS/425  أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والتي االستراتيجية الوطنية للتحول إلى

 ال تستخدم فيها المواد الكلوروفلوروكربونية

 شهرا 21تأخيرات لمدة 

برنامج األمم 

 المتحدة للبيئة

KUW/PHA/57/TAS/15 21و 21تأخيرات لمدة  التحقق من خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 شهرا

برنامج األمم 

 المتحدة للبيئة

NEP/DES/59/TAS/27 شهرا 21تأخيرات لمدة  تدمير المواد المستنفدة لألوزون المصادرة 

برنامج األمم 

 المتحدة للبيئة

TRI/FUM/65/TAS/28 21و 21تأخيرات لمدة  المساعدة التقنية إلزالة استخدام بروميد الميثيل 

 شهرا

منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 

 الصناعية

EGY/ARS/50/INV/92  إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة

 تستخدم فيها اإليروسوالتبمقياس للجرعات والتي 

 شهرا 21تأخيرات لمدة 

منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 

 الصناعية

IRQ/FUM/62/INV/13 شهرا 21تأخيرات لمدة  المساعدة التقنية في استخدام بدائل لبروميد الميثيل 

منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 

 الصناعية

IRQ/REF/57/INV/07 باأليسوبيوتان وعن عامل  21-االستعاضة عن غاز التبريد الكلوروفلوروكربون

 وأجهزةبالسيكلوبينتان في تصنيع الثالجات المنزلية  22-النفخ الكلوروفلوروكربون

 التجميد ذات الغطاء العلوي في شركة الصناعات الخفيفة

 شهرا 21تأخيرات لمدة 

منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 

 الصناعية

MOZ/FUM/60/TAS/20 21و 21تأخيرات لمدة  المساعدة التقنية إلزالة االستخدامات المراقبة لبروميد الميثيل في تبخير التربة 

 شهرا

منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 

 الصناعية

SYR/REF/62/INV/103 ب من 242-والهيدروكلوروفلوروكربون 11-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

تكييف الهواء األحادية وألواح البوليوريثان الجاسئ العازلة في تصنيع معدات 

 مجموعة الحافظ

 شهرا 21تأخيرات لمدة 

منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 

 الصناعية

ZAM/FUM/56/INV/21  المساعدة التقنية لإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل في االستخدامات المتعلقة بالتبغ

 ما بعد الحصادو والزهور المقطوفة والبستنة

 شهرا 21تأخيرات لمدة 

إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع اإليروسوالت الصيدالنية  CPR/ARS/51/INV/447 البنك الدولي

 (1001-1002)برنامج السنتين 

 شهرا 21تأخيرات لمدة 
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  الخامس المرفق
 

 المشروعات التي ُطِلب تقديم تقارير حالة إضافية بشأنها

 األسباب عنوان المشروع البلد/رمز المشروع الوكالة

 ألمانيا

 

BOT/PHA/60/PRP/14  اتخاذ إجراءات بهدف إقامة نظام إلصدار  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة المواد

التراخيص للواردات والصادرات من المواد 

 المستنفدة لألوزون

انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  أفغانستان ألمانيا

 المشروعاتوالتقدم المحرز في تنفيذ 

انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غانا إيطاليا

 والتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات

انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها  الخطة الوطنية إلدارة إزالة بروميد الميثيل المكسيك إسبانيا

 المحرز في تنفيذ المشروعاتوالتقدم 

مشروع تدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي  BRA/REF/47/DEM/275 اليوئنديبي

لمبردات الطرد المركزي، مع التركيز على تطبيق 

التكنولوجيات  الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية 

والمتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في االستعاضة عن 

 قائمة على هذه الموادالمبردات ال

انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها 

 والتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات

مشروع تدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي  COL/REF/47/DEM/65 اليوئنديبي

لمبردات الطرد المركزي، مع التركيز على تطبيق 

الكلوروفلوروكربونية التكنولوجيات  الخالية من المواد 

والمتسمة بكفاءة استخدام الطاقة في االستعاضة عن 

 المبردات القائمة على هذه المواد

انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها 

 والتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات

شروع/خطاب االتفاق وانخفاض توقيع وثيقة الم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بربادوس اليوئنديبي

 معدالت صرف األموال الموافق عليها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بليز اليوئنديبي

االتفاق وانخفاض توقيع وثيقة المشروع/خطاب  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  بيرو اليوئنديبي

 معدالت صرف األموال الموافق عليها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نيبال اليوئنديبي

االتفاق وانخفاض  توقيع وثيقة المشروع/خطاب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سانت كيتس ونيفيس اليوئنديبي

  معدالت صرف األموال الموافق عليها

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة السابعة: BRA/SEV/66/INS/297 اليوئنديبي

1/2112-12/2112) 

 

انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها 

 والتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات

  مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة الثامنة: تمديد GEO/SEV/69/INS/34 اليوئنديبي

7/2112-6/2112) 

 

انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها 

 والتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إزالة بروميد الميثيل  شيلي اليونيب

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها الميثيلخطة إزالة بروميد   غواتيماال اليونيب

التدليل على استراتيجية إقليمية إلدارة نفايات المواد  EUR/DES/69/DEM/13 اليونيب

المستنفدة لألوزون والتخلص منها في منطقة أوروبا 

 وآسيا الوسطى

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

تقديم خطة إدارة إزالة المواد  إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون MAU/PHA/55/PRP/20 اليونيب

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

تقديم خطة إدارة إزالة المواد  إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون SSD/PHA/70/PRP/02 اليونيب

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

توقيع االتفاق وانخفاض معدالت صرف  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  البحرين اليونيب

 األموال الموافق عليها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بربادوس اليونيب

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  دومينيكا اليونيب

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السلفادور اليونيب

 األموال الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إريتريا اليونيب
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 األسباب عنوان المشروع البلد/رمز المشروع الوكالة

توقيع االتفاق وانخفاض معدالت صرف  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غواتيماال اليونيب

 األموال الموافق عليها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هايتي اليونيب

توقيع االتفاق وانخفاض معدالت صرف  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية العراق اليونيب

 األموال الموافق عليها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الكويت اليونيب

توقيع االتفاق وانخفاض معدالت صرف  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  ميانمار اليونيب

 األموال الموافق عليها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفلبين اليونيب

االتفاق وانخفاض معدالت صرف توقيع  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بيرو اليونيب

 األموال الموافق عليها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سورينام اليونيب

توقيع االتفاق وانخفاض معدالت صرف  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تركيا اليونيب

 األموال الموافق عليها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أوغندا اليونيب

توقيع االتفاق وانخفاض معدالت صرف  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جمهورية فنزويال البوليفارية اليونيب

 الموافق عليهااألموال 

توقيع االتفاق وانخفاض معدالت صرف  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اليمن اليونيب

 األموال الموافق عليها

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة الرابعة: ANG/SEV/69/INS/11 اليونيب

4/2112-2/2112) 

 عليهاانخفاض معدالت صرف األموال الموافق 

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة السابعة: BAH/SEV/68/INS/25 اليونيب

1/2112-12/2114) 

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة الرابعة: BOT/SEV/68/INS/15 اليونيب

1/2112-12/2114) 

 الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف األموال 

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ) المرحلة الثالثة:  BRU/SEV/67/INS/14 اليونيب

1/2112-12/2114)  

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة السادسة: CAF/SEV/68/INS/23 اليونيب

1/2112-12/2114) 

 األموال الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلتان السادسة  DRK/SEV/68/INS/57 اليونيب

 (12/2112-1/2111والسابعة: 

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

 األموال الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة الخامسة( ECU/SEV/59/INS/43 اليونيب

-1/2112التعزيز المؤسسي )المرحلة الثانية: ) ERI/SEV/68/INS/12 اليونيب

12/2114) 

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة:  FIJ/SEV/67/INS/24 اليونيب

12/2112-11/2114 )  

 األموال الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثانية:  IRQ/SEV/69/INS/18 اليونيب

6/2112-2/2112) 

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة:  JAM/SEV/68/INS/31 اليونيب

1/2112-12/2114) 

 األموال الموافق عليها انخفاض معدالت صرف

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة التاسعة:  KEN/SEV/69/INS/54 اليونيب

4/2112-2/2112) 

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة:  KUW/SEV/68/INS/22 اليونيب

1/2112-12/2114) 

 صرف األموال الموافق عليهاانخفاض معدالت 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة:  LIR/SEV/69/INS/20 اليونيب

4/2112-2/2112) 

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

 الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف األموال  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة( MAU/SEV/57/INS/23 اليونيب

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة( MOR/SEV/59/INS/63 اليونيب

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة الرابعة: PER/SEV/68/INS/45 اليونيب

1/2112-12/2114) 

 عليهاانخفاض معدالت صرف األموال الموافق 

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة الثانية: SAU/SEV/67/INS/15 اليونيب

7/2112-6/2114) 

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها
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  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة الخامسة: SIL/SEV/69/INS/26 اليونيب

4/2112-2/2112) 

 الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف األموال 

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة الثالثة: TLS/SEV/69/INS/10 اليونيب

4/2112-2/2112) 

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  )المرحلة التاسعة: VIE/SEV/68/INS/60 اليونيب

7/2112-6/2112) 

 األموال الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف 

مشروع تدليلي رائد إلدارة نفايات المواد المستنفدة  CPR/DES/67/DEM/520 اليونيدو

 لألوزون والتخلص منها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  NIR/DES/67/DEM/133 اليونيدو

 غير المرغوب فيها

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

التدليل على استراتيجية إقليمية إلدارة نفايات المواد  EUR/DES/69/DEM/14 اليونيدو

المستنفدة لألوزون والتخلص منها في منطقة أوروبا 

 وآسيا الوسطى

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

تعزيز استخدام غازات التبريد المنخفضة في إمكانية  ASP/REF/69/DEM/57 اليونيدو

االحترار العالمي لقطاعات تكييف الهواء في البلدان 

 ذات درجات الحرارة المحيطة العالية في غبر آسيا

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها

 معدالت صرف األموال الموافق عليهاانخفاض  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجزائر اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البحرين اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اريتريا اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إثيوبيا اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إندونيسيا اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  العراق اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الكويت اليونيدو

 األموال الموافق عليهاانخفاض معدالت صرف  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصومال اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جنوب إفريقيا اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أوغندا اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اليمن اليونيدو

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها تجديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثالثة( QAT/SEV/59/INS/15 اليونيدو

  المؤسسي  )المرحلة السابعة:تمديد مشروع التعزيز  TUN/SEV/66/INS/53 اليونيدو

7/2112-6/2114) 
 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها 

مشروع عالمي إلحالل المبردات )الصين، والهند،  GLO/REF/47/DEM/268 البنك الدولي

 وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين(

انخفاض معدالت صرف األموال الموافق 

لمكّون  منحةالبعليها؛ وتوقيع االتفاق الخاص 

 األرجنتين

 توقيع االتفاق الخاص بالمنحة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األرجنتين البنك الدولي

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إندونيسيا البنك الدولي

 انخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األردن البنك الدولي

 توقيع االتفاق الخاص بالمنحة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تايلند البنك الدولي
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 المرفق السادس

 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيمؤشرات األداء 

 

 5102هدف  الحساب العنوان المختصر نوع المؤشر

التخطيط عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك التي شملها  شرائح موافق عليها موافقة -تخطيط 

* 

36 

مشروعات/أنشطة  موافقة -تخطيط 

 موافق عليها

عدد المشروعات/األنشطة الموافق عليها مقابل تلك التي 

 شملها التخطيط )بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع(**

19 

مليون دوالر  91 استنادًا إلى الصرف المقّدر في التقرير المرحلي المبالغ المصروفة تنفيذ

 أمريكي

إزالة مواد مستنفدة  تنفيذ

 لألوزون

إزالة مواد مستنفدة لألوزون للشريحة حين تتّم الموافقة على 

الشريحة الثانية، مقابل تلك التي شملها التخطيط في خطط 

 األعمال

500,5 

إتمام المشروع  تنفيذ

 لألنشطة

إتمام المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية 

 إعداد المشروع(لجميع األنشطة )باستثناء 

75 

المدى الذي تحقق فيه إتمام المشروعات ماليًا، بعد مضي  سرعة اإلتمام المالي إداري

 شهرًا على إتمام المشروع 91

بالمئة  07استحقاق 

 منها

تقديم تقارير إتمام  إداري

المشروع في الوقت 

 المناسب

تقديم تقارير إتمام المشروع في الوقت المناسب مقابل ما 

 عليهاتفق 

بالمئة  07استحقاق 

 منها

تقديم التقارير المرحلية  إداري

 في الوقت المناسب

تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال واالستجابات في 

 الوقت المناسب، إال في حال اتفاق مختلف

 في الوقت المناسب

 متعاونة أو رئيسية، إذا وافقت الوكالة على ذلك. * قد يتّم تخفيض هدف وكالة ما إن لم تكن قادرة على تقديم شريحة، بسبب وكالة

 ** يجب االمتناع عن تقييم إعداد المشروع، إن لم تكن اللجنة التنفيذية قد اتخذت مقررًا بشأن تمويله.
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 المرفق السابع

 الجدول األول
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمؤشرات األداء 

 

 االسم المختصر نوع المؤشر
 الحساب

 
 5102هدف 

 56 *لها عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط  شرائح معتمدة موافقة ----تخطيط  

/األنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لها )بما في ذلك المشروعاتعدد  مشروعات/أنشطة معتمدة موافقة ----تخطيط  

 **أنشطة إعداد المشروع(

69 

 9,510,335 مرحليالتقرير العلى أساس النفقات التقديرية في  أموال مصروفة تنفيذ

   دوالر أمريكي

التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لألوزون للشريحة عند الموافقة  المستنفذة لألوزونإزالة المواد  تنفيذ

 على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها في خطط األعمال

94,5 

إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع األنشطة  إنجاز المشروع لألنشطة تنفيذ

 مشروع()باستثناء إعداد ال

99 

 14 إنجاز المشروعمن شهرا  21مدى االنتهاء من المشاريع ماليا بعد  سرعة االنتهاء المالي إداري

تقديم تقارير إنجاز المشروع في  إداري

 مواعيدها

 نعم م تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليهايتقد

في المرحلية تقارير التقديم  إداري

 مواعيدها 

وخطط العمل واالستجابات في مواعيدها ما لم المرحلية تقديم التقارير 

 يتفق على خالف ذلك

 نعم

 * سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة
 ذية قرارا بشأن تمويله.** ال يجب تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفي

 

 الجدول الثاني
 برنامج مساعدات االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمؤشرات األداء ل

 5102هدف اليونيب لعام  التقييم البيانات مؤشر األداء

شبكة اجتماعات الكفاءة متابعة 

 اإلقليمية / المواضيعية

 قائمة التوصيات المنبثقة عن

اإلقليمية / اجتماعات الشبكة 

 1122لعام  المواضيعية

جتماع التي االمعدل تنفيذ توصيات 

 1122تنفيذها في عام  يجب

 ٪01معدل التنفيذ 

الدعم الفعال لوحدات األوزون 

التوجيه بخاصة الوطنية في عملها، و

 ةوحدات األوزون الوطنية الجديدنحو 

وسائل / المبتكرة / الطرق القائمة 

حدات والمنتجات / الخدمات لدعم 

األوزون الوطنية في عملها، مع تحديد 

تلك المخصصة لوحدات األوزون 

 ةالوطنية الجديد

 والوسائلعدد الطرق المبتكرة، 

حدات ووالمنتجات والخدمات لدعم 

األوزون الوطنية في عملها، مع تحديد 

تلك المخصصة لوحدات األوزون 

 ةالوطنية الجديد

هذه الطرق، والوسائل والمنتجات ن م 7

 والخدمات. 

حدات األوزون الوطنية وتتلقى كل 

 بناء القدرات. ل االجديدة دعم

باستخدام  تقاريرال ةإضافي نبلدا 21 تقدم

بال  البيانات على إلنظام األمانة 

 اإلنترنت

تقديم المساعدة إلى البلدان في حالة 

 محتمل )وفقاالفعلي أو المتثال االعدم 

و/أو  اجتماع األطراف لقرارات

( وتحليل 7حسب بيانات المادة )

 المذكورة االتجاهات(

في حالة عدم امتثال التي قائمة البلدان 

 مساعدة تتلقوالتي فعلي أو محتمل 

خارج  برنامج مساعدات االمتثال

 اجتماعات الشبكة

في حالة عدم امتثال التي عدد البلدان 

 اعدةمس تتلقوالتي فعلي أو محتمل 

خارج  برنامج مساعدات االمتثال

 اجتماعات الشبكة

 جميع هذه البلدان

نتاج وتقديم اإلاالبتكارات في مجال 

خدمات المنتجات والمعلومات وال

 العالمية واإلقليمية

منتجات والقائمة المعلومات 

خدمات العالمية واإلقليمية الموجهة الو

 التيجديدة أو الللجماهير المستهدفة 

 الحاليالجمهور المستهدف تصل إلى 

 بطرق جديدة

خدمات الالمنتجات ووعدد المعلومات 

العالمية واإلقليمية الموجهة للجماهير 

 التي تصل إلىجديدة أو الالمستهدفة 

بطرق  الحاليالجمهور المستهدف 

 جديدة

 من هذه المنتجات والخدمات 7

فرق برامج  وثيق بينالتعاون ال

ة اإلقليمي مساعدات االمتثال

والوكاالت المنفذة والثنائية العاملة في 

 المناطق

 قائمة البعثات المشتركة / 

أعمال موظفي برنامج مساعدات 

اإلقليميين مع الوكاالت  االمتثال

 المنفذة والثنائية

 في كل منطقة 2 عدد البعثات /األعمال المشتركة
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 المرفق الثامن

 لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمؤشرات األداء 

 5102هدف  الحساب العنوان المختصر نوع المؤشر

 26 ُخطط لها *عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك التي  شرائح موافق عليها موافقة -تخطيط 

مشروعات/أنشطة  موافقة -تخطيط 

 موافق عليها

عدد المشروعات/األنشطة الموافق عليها مقابل تلك  

 المخطط لها )بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعاتا(**
22 

 22,350,000 استنادًا إلى الصرف المقّدر في التقرير المرحلي المبالغ المصروفة تنفيذ

مستنفدة إزالة مواد  تنفيذ

 لألوزون

إزالة مواد مستنفدة لألوزون للشريحة حين تحصل الشريحة 

التالية على الموافقة، مقابل تلك المخطط لها لكّل خطة 

 أعمال

587,8 

إتمام المشروع  تنفيذ

 لألنشطة

إتمام المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية 

 لجميع األنشطة )باستثناء إعداد المشروع(
14 

شهرًا على  41مدى اإلتمام المالي للمشروعات، بعد مضي  سرعة اإلتمام المالي داريإ

 إتمام المشروع

شهرًا بعد اإلتمام  41

 التشغيلي

تقديم تقارير في الوقت  إداري

 المناسب

تقديم تقارير إتمام المشروع في الوقت المناسب مقابل ما 

 اتفق عليه
 في الوقت المحدد

التقارير المرحلية تقديم  إداري

 في الوقت المناسب

تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال في الوقت المناسب 

 واالستجابات إال في حال اتفاق مختلف
 في الوقت المحدد

 * سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة. 

 ** ال يجب تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.
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 المرفق التاسع

 مؤشرات األداء للبنك الدولي

 االسم المختصر نوع المؤشر
 الحساب

 
 5102هدف 

 9 *لها عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط  شرائح معتمدة موافقة ----تخطيط  

/األنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لها )بما في ذلك المشروعاتعدد  مشروعات/أنشطة معتمدة موافقة ----تخطيط  

 **أنشطة إعداد المشروع(

4 

  72 مليون دوالر مرحليالتقرير العلى أساس النفقات التقديرية في  أموال مصروفة تنفيذ

المستنفدة لألوزون للشريحة عند الموافقة التخلص التدريجي من المواد  إزالة المواد المستنفذة لألوزون تنفيذ

 على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها في خطط األعمال

1.338,3 

إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية لجميع األنشطة  إنجاز المشروع لألنشطة تنفيذ

 )باستثناء إعداد المشروع(

13 

 %90 إنجاز المشروعمن شهرا  27مدى االنتهاء من المشاريع ماليا بعد  سرعة االنتهاء المالي إداري

تقديم تقارير إنجاز المشروع في  إداري

 مواعيدها

 في الوقت المحدد م تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليهايتقد

في المرحلية تقارير التقديم  إداري

 مواعيدها 

وخطط العمل واالستجابات في مواعيدها ما لم المرحلية تقديم التقارير 

 يتفق على خالف ذلك

 في الوقت المحدد

 * سيتم تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة. 

 بشأن تمويله.** ال يجب تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا 
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 الحادي عشر المرفـق

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف حكومة الغابونبين محدث اّتفاق 

 كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو
 

 

يمّثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة الغابون )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  .1-

من  19,63ألف )"المواّد"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1ل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعما

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  0202يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 

 مونتريال.

مققن  0-1السققتك ا السققنوم للمققواّد الققى النحققو المبققّين فققي ال ققف األف ققي يوافققق البلققلد الققى االلتققزاا بحققدود ا 2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشقار  فض  ان  ألف )"األهداف والتمويل"( -0التذييل 

ّكقداتكا بالتمويقل المحقّددة فقي الف قرة      ألف. وي بل البلد أّنه، ب بوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع-1إليكا في التذييل 

، يف د الحق في طلب أو تلّ ي مزيد من التمويل من ال ندوق المتعقّدد األطقراف بالنسقبة ألم اسقتك ا للمقواد يتجقاوز       3

ألقف )الحقد األق قى المسقمو  بقه ل سقتك ا الكلقي مقن مقواد          -0مقن التقذييل    0-1المستوى المحقدد فقي ال قف األف قي     

المسقتنفدة  طوة النكائية في التخفيضات بموجقب هقذا االتفقاق لجميقع المقواد      مجمواة األولى( بااتباره الخالمرفق جيم، ال

 مقن   3-1-4ألف، وفيما يتعلق بأم استك ا يتجاوز المستوى المحدد فقي ال قف األف قي    -1المحددة في التذييل لآلزون 

 المواد. كل من

اللجنقة التنفيذيقة، مقن حيقم المبقدأ، القى تقوفير         وافقق هقذا االتفقاق، ت   رهنًا بامتثقال البلقد اللتزاماتقه المحقددة فقي      3-

ألقف )"األهقداف والتمويقل"( للبلقد. وسقتوفر اللجنقة التنفيذيقة هقذا          -0من التقذييل   1-3 التمويل المحّدد في ال ف األف ي

جقدول الزمنقي للمواف قة القى     ألقف )"ال  -3التمويل، من حيم المبدأ، في اجتمااات اللجنقة التنفيذيقة المحقّددة فقي التقذييل      

 التمويل"(.

ألقف. وسقوف ي بقل أيضقًا      -0سوف يلتزا البلد بحدود االستك ا لكّل ماّدة من المواد كما هو مبقّين فقي التقذييل     4-

إجراء تحّ ق مست ّل بتكليف من الوكالة المنّفذة ذات ال لة من تح يق حدود االستك ا المذكورة، الى النحو المبّين فقي  

 )ب( من هذا االتفاق. 5ة الفراية الف ر

ستمتنع اللجنة التنفيذية ان ت ديم التمويل وف ًا للجدول الزمني للمواف قة القى التمويقل فقي حالقة اقدا وفقاء البلقد          5-

يومقًا القى األققل مقن اجتمقاج اللجنقة التنفيذيقة المعنقي القى النحقو المبقّين فقي الجقدول الزمنقي                02بالشروط التاليقة قبقل   

 الى التمويل : للمواف ة

أن يكققون البلققد قققد ح ققق األهققداف المحققددة لجميققع السققنوات المعنّيققة. والسققنوات المعنيققة هققي جميققع         ( أ)

السقققققققنوات منقققققققذ السقققققققنة التقققققققي تمققققققق  فيكقققققققا المواف قققققققة القققققققى  طقققققققة إدارة إزالقققققققة المقققققققواد     

ج الكيدروكلوروفلوروكربونيققة. وتسققتثنى السققنوات التققي يوجققد فيكققا التققزاا بققارب   ببيانققات البققرام      

 ال طرية في تاريخ انع اد اجتماج اللجنة التنفيذية الذم ي دا فيه طلب التمويل؛

أن يتم التح ق بشكل مسقت ل مقن تح يقق هقذه األهقداف، إال إذا ققررت اللجنقة التنفيذيقة أن هقذا التح قق            ( ب)

 غير مطلوب؛

ت رير و طة تنفيذ  ألف )"شكل-4رير ان تنفيذ الشريحة الى هيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدا ت  )ج(

الشرائح"( تغطي كل سنة من السنوات الت ويمية الساب ة، وتشير إلى أنه قد ح ق مستوى مت دا من 

التنفيذ لألنشطة التي ُشرج فيكا في الشرائح الموافق اليكا ساب ا وأن معدل صرف التمويل المتا  

ائح األ رى الموافق اليكا قد في المائة وأن الشر 02من الشريحة الموافق اليكا ساب ا يزيد ان 

 صرف  بالكامل؛
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ألققف )"شققكل  -4أن يكققون البلققد قققد قققّدا إلققى اللجنققة التنفيذيققة  طققة لتنفيققذ الشققرائح الققى هيئققة التققذييل   )د(

تنفيذ الشرائح"( تغطقي كقل سقنة ت ويميقة حتقى السقنة التقي ُيطلقب فيكقا تمويقل الشقريحة             ةت رير و ط

تمويل، بما في ذلك هذه السقنة نفسقكا، أو حتقى مواقد اكتمقال جميقع       التالية بم تضى الجدول الزمني لل

 األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األ يرة، وأن يكون قد ح ل الى مواف تكا الى هذه الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتله بم تضى هذا االتفقاق. وسقوف ترصقد المسّسسقات المحقّددة فقي        6-

وف ًا ألدوارها ومسقسولياتكا المحقّددة فقي التقذييل      هذا الرصدف )"مسّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ ان أل -5التذييلل 

 )ب(.5ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّ ق المستّ ل الى النحو المبّين في الف رة الفراية  -5

لمبالغ الموافق اليكا، أو جقزء مقن   وتوافق اللجنة التنفيذية الى أن تكون لدى البلد مرونة في إاادة تخ يص ا 7-

ألققف مققن هققذا -1هققذه المبققالغ وف ققًا لتغّيققر ال ققروف، مققن أجققل تح يققق أسققلد  فققض وإزالققة للمققواد المحققددة فققي التققذييل   

االتفققاق. وإاققادات التخ ققيص الم ققّنفة كتعققدي ت رئيسققّية يجققب أن ُتًوثطققق مسققب ًا فققي  طققة تنفيققذ الشققريحة التاليققة وأن  

)د(. وتتعلقق التغييقرات الرئيسقية بإاقادات التخ قيص       5نة التنفيذية، كما هو مبّين في الف قرة الفرايقة   توافق اليكا اللج

في المائة أو أكثر من تمويل آ ر شريحة موافقق اليكقا، أو المسقائل التقي يمكقن أن       32ب ورة إجمالية الى التي تسثر 

رات التقي تقسدم إلقى تعقديل أم شقرط مقن هقذا االتفقاق.         تتعلق ب وااد أو سياسات ال ندوق المتعدد األطراف، أو التغيي

أما إاادات التخ يص غير الم ّنفة كتعدي ت رئيسية، فيمكن إدماجكا في  طة تنفيذ الشريحة الموافقق اليكقا، والتقي    

الغ متب يقة  تكون اندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إب   اللجنة التنفيذية بشأنكا في الت رير اقن تنفيقذ الشقريحة. وسقوف تعقاد أم مبق      

 .إلى ال ندوق المتعدد األطراف لدى االنتكاء من الشريحة األ يرة في الخطة

سوف ُيولى االهتماا الى وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ال طقلاج الفراقي لخدمقلات التبريقلد، وب قفة  اصقة        8-

 لما يلي:

ات الخاّصقة التقي ققد تطقرأ     أن يستعمل البلقد المرونقة المتاحقة بموجقب هقذا االتفقاق لمعالجقة االحتياجق         (أ )

   ل تنفيذ المشروج؛

أن يأ ذ البلد والوكاالت الثنائيقة والمنفقذة المعنيقة بعقين االاتبقار الكامقل الشقروط القواردة بقالم ررين           (ب )

   ل تنفيذ الخطة. 44/0و 41/122
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ALGERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VI: 12/2014-11/2016)

UNEP $257,400 $0 $257,400

$257,400 $257,400Total for Algeria

ANGOLA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Angola and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Angola

ANTIGUA AND BARBUDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase V: 

1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$90,000 $3,300 $93,300Total for Antigua and Barbuda

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $10,000 $1,300 $11,300

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Armenia and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

1
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV: 

4/2015-3/2017)

UNIDO $120,000 $8,400 $128,400

$180,000 $13,800 $193,800Total for Armenia

BHUTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Bhutan and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Bhutan

BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Plurinational State of Bolivia and the 
Executive Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 

12/2014-11/2016)

UNEP $78,867 $0 $78,867

$108,867 $3,900 $112,767Total for Bolivia

BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 

(foam sector plan)

UNDP $3,000,000 $225,000 $3,225,00032.7

$3,000,000 $225,000 $3,225,000Total for Brazil 32.7

BRUNEI DARUSSALAM

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase IV: 

1/2015-12/2016)

UNEP $70,000 $0 $70,000

$70,000 $70,000Total for Brunei Darussalam
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BURUNDI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that Burundi assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

0.4

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Burundi and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$60,000 $7,800 $67,800Total for Burundi 0.4

CAMBODIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Cambodia and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Cambodia

CHAD

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Chad and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Chad

CHILE

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (foam sector)

UNDP $100,000 $7,000 $107,000
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $27,022 $3,513 $30,535

Approved on the understanding that approval of further funding 
will be subject to satisfactorily addressing the issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report.

2.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNDP $50,000 $3,500 $53,500

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $295,744 $22,181 $317,925

Approved on the understanding that approval of further funding 
will be subject to satisfactorily addressing the issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report.

0.3

$492,766 $38,794 $531,560Total for Chile 2.4

CHINA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (polyurethane foam sector)

IBRD $400,000 $28,000 $428,000

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (extruded polystyrene foam sector)

UNIDO $260,000 $18,200 $278,200

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (extruded polystyrene foam sector)

Germany $70,000 $9,100 $79,100

PRODUCTION

MB closure

Sector plan for methyl bromide production sector (fourth 

tranche)

UNIDO $1,790,000 $134,000 $1,924,000

Approved on the understanding that the Government of China 
would continue to use existing balances to undertake activities for 
the phase-out of MB production, and that all project activities will 
be completed no later than 31 December 2018. The Government of 
China and UNIDO was requested to submit annual reports on the 
status of implementation the sector plan for the phase-out of MB 
production and the project completion report to the Executive 
Committee no later than the first meeting in 2019.

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (room and air-conditioner and domestic heat pump 

sectors)

UNIDO $300,000 $21,000 $321,000

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (industrial and commercial refrigeration sector)

UNDP $330,000 $23,100 $353,100

SOLVENT

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (solvents sector)

UNDP $150,000 $10,500 $160,500
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(industrial and commercial refrigeration and air 

conditioning sector plan)

UNDP $11,075,000 $775,250 $11,850,250

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNDP by 
US$87,093 representing interest accrued by the Government of 
China up to 31 December 2013 from funds previously transferred 
for the implementation of the ICR sector plan as per decision 
69/24.

27.5

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (refrigeration servicing sector and enabling programme)

UNEP $217,600 $28,288 $245,888

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (refrigeration servicing sector and enabling programme)

Germany $46,900 $6,097 $52,997

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (refrigeration servicing sector and enabling programme)

Japan $25,500 $3,315 $28,815

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(extruded polystyrene foam sector plan)

UNIDO $6,330,000 $443,100 $6,773,100

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNIDO 
by US$43,782 representing additional interest accrued by the 
Government of China in 2012 and interest accrued up to 31 
December 2013 from funds previously transferred for the 
implementation of the XPS foam sector plan for China in line with 
decision 69/24.

75.0

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(room air-conditioner manufacturing sector plan)

UNIDO $9,625,000 $673,750 $10,298,750

The Treasurer was requested to offset future transfers to UNIDO 
by US$67,293 representing additional interest accrued by the 
Government of China in 2012 and interest accrued up to 31 
December 2013 from funds previously transferred for the 
implementation of the RAC sector plan for China in line with 
decision 69/24.

410.9

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II) (overarching strategy)

UNDP $200,000 $14,000 $214,000

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(polyurethane rigid foam sector plan)

IBRD $4,079,000 $285,530 $4,364,530

The Treasurer was requested to offset future transfers to the World 
Bank by US$5,195 representing interest accrued by the 
Government of China up to 31 December 2013 from funds 
previously transferred for the implementation of the PU foam 
sector plan for China as per decision 69/24.

76.7

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XI: 1/2015-12/2016)

UNDP $390,000 $27,300 $417,300

$35,289,000 $2,500,530 $37,789,530Total for China 590.1
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COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2015-12/2016)

UNEP $106,340 $0 $106,340

$106,340 $106,340Total for Cote D'Ivoire

CUBA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $162,473 $12,185 $174,658

Approved on the understanding that Cuba assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

$162,473 $12,185 $174,658Total for Cuba

DOMINICAN REPUBLIC

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2015-12/2016)

UNEP $134,333 $0 $134,333

$134,333 $134,333Total for Dominican Republic

EGYPT

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (foam sector)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (refrigeration sector)

UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $70,000 $4,900 $74,900

$300,000 $22,200 $322,200Total for Egypt

ETHIOPIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VI: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Ethiopia
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FIJI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $37,900 $3,411 $41,311

Approved on an exceptional basis, and on the understanding that 
approval of further funding would be subject to issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report 
being satisfactorily addressed. Noted that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 5.77 
ODP tonnes, calculated using the revised consumption of 5.12 
ODP tonnes and 6.41 ODP tonnes for 2009 and 2010, 
respectively, which the Government of Fiji would submit to the 
Ozone Secretariat for a request to revise the baseline consumption 
for compliance under Article 7 of the Montreal Protocol; that, on 
the basis of the revised starting point, and in line with decision 
60/44, the overall amount of funding for stage I of the HPMP 
would be adjusted to US$315,000, plus agency support costs, 
consisting of US$189,500 plus agency support costs of 
US$17,055 for UNDP, and US$125,500 plus agency support costs 
of US$16,315 for UNEP; that the 2013 consumption reported by 
the Government under Article 7 of 7.67 ODP tonnes exceeded the 
maximum allowable consumption of 5.77 ODP tonnes by 1.9 ODP 
tonnes, as set out in row 1.2 of the revised Agreement, as it 
deducted consumption of ODS used for bulk sales to foreign-
owned ships; that the Government had an established licensing 
system to control the import and export of HCFCs, had committed 
to meeting the targets in its revised Agreement with the Executive 
Committee, had excluded the consumption of ODS used for bulk 
sales to foreign-owned ships as exports in its annual report under 
Article 7 in 2013, and affirmed that its 2009 and 2010 
consumption data would be revised to deduct the consumption for 
bulk sales to foreign-flagged vessels, which had initially been 
reported as domestic consumption for these years; and that the 
Agreement had been updated on the basis of the revised HCFC 
starting point. The Government of Fiji was encouraged to return to 
compliance with the targets in the agreement as soon as possible 
and no later than 2015.
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $24,400 $3,172 $27,572

Approved on an exceptional basis, and on the understanding that 
approval of further funding would be subject to issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report 
being satisfactorily addressed. Noted that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 5.77 
ODP tonnes, calculated using the revised consumption of 5.12 
ODP tonnes and 6.41 ODP tonnes for 2009 and 2010, 
respectively, which the Government of Fiji would submit to the 
Ozone Secretariat for a request to revise the baseline consumption 
for compliance under Article 7 of the Montreal Protocol; that, on 
the basis of the revised starting point, and in line with decision 
60/44, the overall amount of funding for stage I of the HPMP 
would be adjusted to US$315,000, plus agency support costs, 
consisting of US$189,500 plus agency support costs of 
US$17,055 for UNDP, and US$125,500 plus agency support costs 
of US$16,315 for UNEP; that the 2013 consumption reported by 
the Government under Article 7 of 7.67 ODP tonnes exceeded the 
maximum allowable consumption of 5.77 ODP tonnes by 1.9 ODP 
tonnes, as set out in row 1.2 of the revised Agreement, as it 
deducted consumption of ODS used for bulk sales to foreign-
owned ships; that the Government had an established licensing 
system to control the import and export of HCFCs, had committed 
to meeting the targets in its revised Agreement with the Executive 
Committee, had excluded the consumption of ODS used for bulk 
sales to foreign-owned ships as exports in its annual report under 
Article 7 in 2013, and affirmed that its 2009 and 2010 
consumption data would be revised to deduct the consumption for 
bulk sales to foreign-flagged vessels, which had initially been 
reported as domestic consumption for these years; and that the 
Agreement had been updated on the basis of the revised HCFC 
starting point. The Government of Fiji was encouraged to return to 
compliance with the targets in the agreement as soon as possible 
and no later than 2015.

$62,300 $6,583 $68,883Total for Fiji

GABON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $46,000 $5,980 $51,980

Approved on the understanding that Gabon assumes all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing. 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 was 30.2 ODP tonnes, 
calculated using actual consumption of 29.7 ODP tonnes and 30.6 
ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

$46,000 $5,980 $51,980Total for Gabon
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GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Guatemala and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Guatemala

GUINEA-BISSAU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IV: 12/2014-11/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Guinea-Bissau

GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Guyana

HAITI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Haiti and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Haiti

HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Honduras and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.
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$30,000 $2,700 $32,700Total for Honduras

IRAQ

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (air-conditioning sector)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $45,000 $5,850 $50,850

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $25,000 $1,750 $26,750

$100,000 $9,700 $109,700Total for Iraq

JORDAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 

1/2015-12/2016)

IBRD $147,333 $10,313 $157,646

$147,333 $10,313 $157,646Total for Jordan

10



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP 

List of projects and activities recommended for blanket approval

(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

Annex X

KOREA, DPR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 

(phase-out of HCFC-141b in polyurethane foam sector at 

Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials)

UNIDO $83,517 $5,846 $89,363

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline 
on the understanding that approval was without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing 
non compliance. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the baseline of 78.0 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 61.8 ODP tonnes and 94.1 ODP 
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under the Article 
7 of the Montreal Protocol; and the commitment of the 
Government of the Democratic People’s Republic of Korea to ban 
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended 
polyols, no later than 1 January 2018. UNIDO, UNEP and the 
Government were requested to deduct 20.03 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. UNIDO was further requested to report to the 
first meeting in 2015 on the results of the consultations with the 
UN Security Council Committee regarding equipment items 
considered unlikely to be prohibited by UN resolutions but for 
which additional information was collected by UNIDO to 
determine that with certainty. In the event that there are items not 
cleared by the UN Security Council Committee, UNIDO was 
requested to present an alternative action plan to address the 
associated HCFC consumption.  UNIDO and UNEP were 
requested to follow an approach similar to that taken for the first 
tranche of the HPMP for the Democratic People’s Republic of 
Korea in terms of compliance with the resolutions of the UN 
Security Council, the modality of disbursement, organizational 
structures and monitoring procedures when submitting and 
implementing future tranches of the HPMP.

2.8

11



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP 

List of projects and activities recommended for blanket approval

(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62

Annex X

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 

(policy, and refrigeration servicing)

UNEP $43,500 $5,655 $49,155

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline 
on the understanding that approval was without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing 
non compliance. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the baseline of 78.0 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 61.8 ODP tonnes and 94.1 ODP 
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under the Article 
7 of the Montreal Protocol; and the commitment of the 
Government of the Democratic People’s Republic of Korea to ban 
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended 
polyols, no later than 1 January 2018. UNIDO, UNEP and the 
Government were requested to deduct 20.03 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. UNIDO was further requested to report to the 
first meeting in 2015 on the results of the consultations with the 
UN Security Council Committee regarding equipment items 
considered unlikely to be prohibited by UN resolutions but for 
which additional information was collected by UNIDO to 
determine that with certainty. In the event that there are items not 
cleared by the UN Security Council Committee, UNIDO was 
requested to present an alternative action plan to address the 
associated HCFC consumption.  UNIDO and UNEP were 
requested to follow an approach similar to that taken for the first 
tranche of the HPMP for the Democratic People’s Republic of 
Korea in terms of compliance with the resolutions of the UN 
Security Council, the modality of disbursement, organizational 
structures and monitoring procedures when submitting and 
implementing future tranches of the HPMP.
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 

(refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $40,183 $2,813 $42,996

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline 
on the understanding that approval was without prejudice to the 
operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing 
non compliance. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the baseline of 78.0 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 61.8 ODP tonnes and 94.1 ODP 
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under the Article 
7 of the Montreal Protocol; and the commitment of the 
Government of the Democratic People’s Republic of Korea to ban 
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended 
polyols, no later than 1 January 2018. UNIDO, UNEP and the 
Government were requested to deduct 20.03 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. UNIDO was further requested to report to the 
first meeting in 2015 on the results of the consultations with the 
UN Security Council Committee regarding equipment items 
considered unlikely to be prohibited by UN resolutions but for 
which additional information was collected by UNIDO to 
determine that with certainty. In the event that there are items not 
cleared by the UN Security Council Committee, UNIDO was 
requested to present an alternative action plan to address the 
associated HCFC consumption.  UNIDO and UNEP were 
requested to follow an approach similar to that taken for the first 
tranche of the HPMP for the Democratic People’s Republic of 
Korea in terms of compliance with the resolutions of the UN 
Security Council, the modality of disbursement, organizational 
structures and monitoring procedures when submitting and 
implementing future tranches of the HPMP.

$167,200 $14,314 $181,514Total for Korea, DPR 2.8

KYRGYZSTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2015-12/2016)

UNEP $115,830 $0 $115,830

$115,830 $115,830Total for Kyrgyzstan
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LEBANON

DESTRUCTION

Demonstration

Pilot demonstration project on ODS waste management and 

disposal

UNIDO $123,475 $11,113 $134,588 9.69

Approved on the understanding that no further funds would be 
available for Lebanon for any ODS disposal projects in future; and 
that any marketing of GHG emission reductions that may be 
generated by or associated with the project would be subject to a 
decision by the Executive Committee. The Government of 
Lebanon, through UNIDO, was requested to establish a 
monitoring system for the operation of, and the activities 
associated with, the ODS waste management and disposal 
demonstration project, and UNIDO was requested to report 
thereon to the Executive Committee at the completion of the 
project in 2016, ensuring that no marketing of GHG emission 
reductions had taken place.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IX: 4/2015-3/2017)

UNDP $155,090 $10,856 $165,946

$278,565 $21,969 $300,534Total for Lebanon

LESOTHO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany $68,000 $8,840 $76,840

Approved on the understanding that Lesotho assumes all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing. 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 was 3.5 ODP tonnes, 
calculated using actual consumption of 3.8 ODP tonnes and 3.1 
ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under 
Article 7 of the Montreal Protocol.

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Lesotho and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$158,000 $12,740 $170,740Total for Lesotho
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MADAGASCAR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 

12/2014-11/2016)

UNEP $60,700 $0 $60,700

$60,700 $60,700Total for Madagascar

MALDIVES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Maldives and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Maldives

MAURITIUS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IV: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Mauritius

MEXICO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(refrigeration servicing, technical assistance and monitoring)

UNIDO $120,000 $9,000 $129,000

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee was updated to reflect a different 
consumption target for 2018.

1.8

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 

(cleaning agent phase-out in refrigeration servicing sector)

UNIDO $673,009 $47,111 $720,120

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government of Mexico to 
issue a ban on import of HCFC-141b by 1 January 2022; and that 
the Government of Mexico has committed to reduce HCFC 
consumption by 35 per cent of the baseline in 2018, 50 per cent in 
2020, and 67.5 per cent in 2022. UNIDO, UNEP, the 
Governments of Germany, Italy and Mexico were requested to 
deduct a total of additional 533.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, including 28.6 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in exported pre-blended polyols.

19.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 

(phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b in solvent)

UNIDO $1,731,403 $121,198 $1,852,601 4.30

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government of Mexico to 
issue a ban on import of HCFC-141b by 1 January 2022; and that 
the Government of Mexico has committed to reduce HCFC 
consumption by 35 per cent of the baseline in 2018, 50 per cent in 
2020, and 67.5 per cent in 2022. UNIDO, UNEP, the 
Governments of Germany, Italy and Mexico were requested to 
deduct a total of additional 533.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, including 28.6 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in exported pre-blended polyols.

39.6

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 

(HC demonstration and training)

Germany $325,000 $40,750 $365,750 4.48

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government of Mexico to 
issue a ban on import of HCFC-141b by 1 January 2022; and that 
the Government of Mexico has committed to reduce HCFC 
consumption by 35 per cent of the baseline in 2018, 50 per cent in 
2020, and 67.5 per cent in 2022. UNIDO, UNEP, the 
Governments of Germany, Italy and Mexico were requested to 
deduct a total of additional 533.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, including 28.6 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in exported pre-blended polyols.

4.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 

(reclamation of HCFC refrigerants)

Italy $458,191 $59,565 $517,756 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2014 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government of Mexico to 
issue a ban on import of HCFC-141b by 1 January 2022; and that 
the Government of Mexico has committed to reduce HCFC 
consumption by 35 per cent of the baseline in 2018, 50 per cent in 
2020, and 67.5 per cent in 2022. UNIDO, UNEP, the 
Governments of Germany, Italy and Mexico were requested to 
deduct a total of additional 533.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, including 28.6 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in exported pre-blended polyols.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 

1/2015-12/2016)

UNIDO $247,000 $17,290 $264,290

$3,554,603 $294,914 $3,849,517Total for Mexico 65.2
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MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between the Republic of Moldova and the Executive 
Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Moldova, Rep

MOROCCO

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (foam sector)

UNIDO $100,000 $7,000 $107,000

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $70,000 $4,900 $74,900

$170,000 $11,900 $181,900Total for Morocco

MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that the revised starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption would be 8.7 ODP tonnes, 
calculated using revised consumption of 8.68 ODP tonnes for 
2009 and 8.7 ODP tonnes reported for 2010, under Article 7 of the 
Montreal Protocol, and that the revised level of funding for stage I 
of the HPMP would be US$332,500, in line with decision 
60/44(f)(xii), if the Parties to the Montreal Protocol approved the 
change in the HCFC consumption for 2009 at their 26th meeting. 
Approved on the condition that the Parties to the Montreal 
Protocol approved at their 26th meeting the change of the HCFC 
consumption for 2009 as specified above, and that the Treasurer 
would not transfer the funding approved to UNEP until then. The 
Secretariat was requested to update the Agreement between the 
Government of Mozambique and the Executive Committee, based 
on the established HCFC baseline for compliance, and submit it 
together with the funding request for the third tranche of the 
HPMP, if the Parties to the Montreal Protocol approved the 
change in the HCFC consumption for 2009 at their 26th meeting. 
In the event that the Parties to the Montreal Protocol do not 
approve the change of the HCFC consumption for 2009, UNEP 
was requested to resubmit the second tranche of stage I of the 
HPMP for Mozambique to the 74th meeting. Noted that the 
approval of the second tranche of stage I of the HPMP for 
Mozambique is on the understanding that Mozambique assumed 
all responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC-
based refrigeration and air-conditioning equipment to flammable 
or toxic refrigerants and associated servicing.
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$35,000 $4,550 $39,550Total for Mozambique

MYANMAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Myanmar and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Myanmar

NAMIBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Namibia and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 

12/2014-11/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$90,000 $3,900 $93,900Total for Namibia

NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Nicaragua and the Executive Committee for 
the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Nicaragua
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NIGERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $503,829 $37,787 $541,616

Approved on the understanding that Nigeria assumed all 
responsibilities and risks associated with retrofitting HCFC based 
refrigeration and air-conditioning equipment to flammable or toxic 
refrigerants and associated servicing.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 12/2014-11/2016)

UNDP $260,000 $18,200 $278,200

$763,829 $55,987 $819,816Total for Nigeria

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $27,000 $3,510 $30,510

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $33,000 $2,310 $35,310

$60,000 $5,820 $65,820Total for Oman

PAKISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

UNIDO and UNEP were requested to submit to the Executive 
Committee the project completion report (PCR) for stage I of the 
HPMP of Pakistan no later than the 75th Meeting; to submit a 
verification report confirming that the country had met the 
Montreal Protocol targets for 2015 no later than the first meeting 
of 2016; and to satisfactorily address the issues on the licensing 
and quota system identified in the verification report for Pakistan 
during the preparation of stage II of the HPMP.

5.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $20,000 $1,500 $21,500

UNIDO and UNEP were requested to submit to the Executive 
Committee the project completion report (PCR) for stage I of the 
HPMP of Pakistan no later than the 75th Meeting; to submit a 
verification report confirming that the country had met the 
Montreal Protocol targets for 2015 no later than the first meeting 
of 2016; and to satisfactorily address the issues on the licensing 
and quota system identified in the verification report for Pakistan 
during the preparation of stage II of the HPMP.

2.0

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 4/2015-3/2017)

UNDP $224,467 $15,713 $240,180

$284,467 $22,413 $306,880Total for Pakistan 7.4
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PAPUA NEW GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 

management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Papua New Guinea and the Executive 
Committee for the reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Papua New Guinea

PARAGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought, in accordance with paragraph 5(b) of the 
agreement between Paraguay and the Executive Committee for the 
reduction of consumption of HCFCs.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Paraguay

PHILIPPINES

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (air-conditioning sector)

IBRD $150,000 $10,500 $160,500

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

$240,000 $16,800 $256,800Total for Philippines

QATAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approved on the understanding that, while the submission of stage 
II of the HPMP was expected to contain activities supposed to be 
funded by the Multilateral Fund, it would also include self-funded 
activities associated with voluntary reduction of eligibility agreed 
under stage I, to meet a reduction in HCFC consumption of at least 
35 per cent by 2020.
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

Approved on the understanding that, while the submission of stage 
II of the HPMP was expected to contain activities supposed to be 
funded by the Multilateral Fund, it would also include self-funded 
activities associated with voluntary reduction of eligibility agreed 
under stage I, to meet a reduction in HCFC consumption of at least 
35 per cent by 2020.

$60,000 $5,400 $65,400Total for Qatar

SAINT KITTS AND NEVIS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 

1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Kitts and Nevis

SAINT LUCIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 

1/2015-12/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Lucia

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VI: 11/2014-10/2016)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Vincent and the Grenadines

SUDAN

FUMIGANT

Methyl bromide

Technical assistance for the final phase-out of methyl 

bromide in the post harvest sector

UNIDO $181,610 $16,345 $197,955

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for the Sudan for the phase-out of controlled uses of MB 
in the country; and that the Government of the Sudan is committed 
to meeting the complete phase-out of MB by 1 January 2015 by 
banning imports for controlled MB uses.

1.2

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 

(refrigeration servicing sector)

UNIDO $110,000 $7,700 $117,700

Approved on the understanding that approval of further funding 
will be subject to satisfactorily addressing the issues on the 
licensing and quota system identified in the verification report. 
Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime.

$291,610 $24,045 $315,655Total for Sudan 1.2
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SURINAME

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

V: 12/2014-11/2016)

UNEP $73,333 $0 $73,333

$73,333 $73,333Total for Suriname

SYRIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase V: 1/2015-

12/2016)

UNIDO $203,823 $14,268 $218,091

$203,823 $14,268 $218,091Total for Syria

TOGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2015-12/2016)

UNEP $60,666 $0 $60,666

$60,666 $60,666Total for Togo

TRINIDAD AND TOBAGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2015-12/2016)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$60,000 $4,200 $64,200Total for Trinidad and Tobago

TUNISIA

FUMIGANT

Methyl bromide

Technical assistance for the final phase-out of methyl 

bromide in the palm dates sector

Italy $132,743 $17,257 $150,000

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for Tunisia for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide (MB) in the country; and the Government of Tunisia is 
committed to meeting the complete phase-out of MB by 1 January 
2015 and banning imports for controlled MB uses as of that date.

2.2

Technical assistance for the final phase-out of methyl 

bromide in the palm dates sector

UNIDO $267,657 $18,736 $286,393

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for Tunisia for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide (MB) in the country; and the Government of Tunisia is 
committed to meeting the complete phase-out of MB by 1 January 
2015 and banning imports for controlled MB uses as of that date.

4.4

$400,400 $35,993 $436,393Total for Tunisia 6.6
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UGANDA

SEVERAL

Ozone unit support

Institutional strengthening (phase II: 1/2015-12/2016) UNEP $37,226 $0 $37,226

Noted that US$22,774 of US$60,000 was deducted in accordance 
with decision 64/9(c) and that UNEP would return US$34,741 of 
balances from phase I of the IS project to the 73rd meeting.

$37,226 $37,226Total for Uganda

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $20,000 $1,500 $21,5002.3

$20,000 $1,500 $21,500Total for Uruguay 2.3

VENEZUELA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XII: 

1/2015-12/2016)

UNDP $285,480 $19,984 $305,464

$285,480 $19,984 $305,464Total for Venezuela

VIETNAM

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

X: 7/2015-6/2017)

UNEP $118,976 $0 $118,976

$118,976 $118,976Total for Vietnam

YEMEN

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 

II) (foam sector)

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

II)

UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 1/2015-12/2016)

UNEP $169,999 $0 $169,999

$319,999 $13,500 $333,499Total for Yemen
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GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2015) UNIDO $0 $2,026,529 $2,026,529

Core unit budget (2015) UNDP $0 $2,026,529 $2,026,529

Core unit budget (2015) IBRD $0 $1,725,000 $1,725,000

Compliance Assistance Programme: 2015 budget UNEP $9,459,000 $756,720 $10,215,720

Approved on the understanding that, for the implementation of 
agreed activities, the expenditure of CAP funds and the 
responsibilities and placement of staff would remain as submitted, 
and that, were any changes to be proposed, UNEP would report 
them to the Executive Committee as soon as possible for its 
consideration and a decision thereon. UNEP was requested to 
report to the 74th meeting actions taken to implement the 
recommendations 1, 3, 4, and 7, taken from the May 2014 report 
of the United Nations OIOS on the audit of the UNEP OzonAction 
Branch, in accordance with all existing relevant Executive 
Committee decisions relating to the operation of UNEP as an 
implementing agency of the Multilateral Fund. UNEP was further 
requested, in future submissions of the CAP budget, to continue 
providing detailed information on the activities for which the 
global funds would be used; extending the prioritization of 
funding between CAP budget lines so as to accommodate 
changing priorities, and to provide details, pursuant to decisions 
47/24 and 50/26, on the reallocations made; and reporting on the 
current post levels of staff and informing the Executive Committee 
of any changes thereto, particularly with respect to any increased 
budget allocations.

$9,459,000 $6,534,778 $15,993,778Total for Global

711.1GRAND TOTAL $58,755,519 $10,028,860 $68,784,379
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(ODP)

IBRD 76.7 $4,866,333 $2,065,643 $6,931,976

UNDP 62.9 $17,409,983 $3,267,696 $20,677,679

UNEP 7.8 $12,258,192 $883,538 $13,141,730

UNIDO 557.5 $22,974,677 $3,651,459 $26,626,136

4.0 $629,900 $80,387 $710,287Germany

2.2 $590,934 $76,822 $667,756Italy

$25,500 $3,315 $28,815Japan

BILATERAL COOPERATION

Foam $70,000 $9,100 $79,100

Fumigant 2.2 $132,743 $17,257 $150,000

Phase-out plan 4.0 $1,043,591 $134,167 $1,177,758

6.2 $1,246,334 $160,524 $1,406,858TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Fumigant 5.6 $449,267 $35,081 $484,348

Production $1,790,000 $134,000 $1,924,000

Phase-out plan 699.3 $38,152,980 $2,706,832 $40,859,812

Destruction $123,475 $11,113 $134,588

704.9 $40,515,722 $2,887,026 $43,402,748TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $1,150,000 $80,500 $1,230,500

Refrigeration $810,000 $56,700 $866,700

Solvent $150,000 $10,500 $160,500

Phase-out plan $1,507,600 $152,308 $1,659,908

Several $13,375,863 $6,681,302 $20,057,165

$16,993,463 $6,981,310 $23,974,773TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 711.1 $58,755,519 $10,028,860 $68,784,379
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 73rd MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR 
BALANCES ON PROJECTS AND ACTIVITIES 

 
Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 

UNDP (per decision 73/2(a)(ii)&(iii)) 278,516 43,617 322,133 
UNEP (per decision 73/2(a)(ii)&(iii)) 694,266 82,926 777,192 
UNIDO (per decision 73/2(a)(ii)&(iii)) 1,175,630 89,618 1,265,248 
World Bank (per decision 73/2(a)(ii)&(iii)) 2,199,954 588,970 2,788,924 
Total 4,348,366 805,131 5,153,497 

 
 

AMOUNTS TO BE WITHELD PENDING APPROVAL BY THE 26th MEETING OF THE PARTIES ON 
THE CHANGE OF THE HCFC CONSUMPTION FOR 2009 

 
Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 

UNEP (decision 73/61 (e) 35,000 4,550 39,550 
 
 

INTEREST ACCRUED BY THE GOVERNMENT OF CHINA 
 

Agency Interest accrued (US$) 
UNDP (decision 73/59(d)) 87,093 
UNIDO (decision 73/59(b)) 43,782 
UNIDO (decision 73/59(e)) 67,293 
World Bank(decision 73/59(c) 5,195 

 
 

AMOUNTS WITHHELD FROM RECONCILIATION OF THE ACCOUNTS 
 

Agency Amount withheld (US$) 
UNDP (decision 73/67(c)(i)) 205,719 
UNIDO (decision 73/67(c)(iii)) 17,064 

 
 

NET ALLOCATIONS EXCLUDING AMOUNT TO BE WITHHELD FROM UNEP BASED ON 
DECISIONS OF THE 73rd MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

 
Agency As Approved (US$) As Adjusted (US$) 

Germany (1) 710,287 710,287 
Italy (2) 667,756 667,756 
Japan (2) 28,815 28,815 
UNDP  20,677,679 20,062,734 
UNEP (3) 13,141,730 12,324,988 
UNIDO 26,626,136 25,232,749 
World Bank 6,931,976 4,137,857 
Total  68,784,379 63,165,186 
(1) US $50,835 to be assigned to 2014 and US $659,452 to be assigned to 2015 bilateral contributions. 
(2) Total amount to be assigned to 2014 bilateral contributions. 
(3). Including the amounts to be withheld pending approval by the 26th meeting of the Parties on the change of the 
HCFC consumption for 2009. 
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ة التقي ي قوا بكقا أو    يوافق البلد الى تحمل المسسولية الشاملة اقن إدارة وتنفيقذ هقذا االتفقاق واقن كافقة األنشقط        9-

القى   برنامج األمم المتحقدة للبيئقة  التي ُيضطلع بكا نيابة انه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافق 

القى     من مقة األمقم المتحقدة للتنميقة ال قنااية     كون الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( كما واف يأن 

الة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة المتعاونة( تح  إشراف الوكالة المنفقذة الرئيسقية فيمقا يتعلقق بأنشقطة      أن تكون الوك

البلد بموجب هقذا االتفقاق. وُيوافقق البلقد القى امليقات الت يقيم الدورّيقة التقي ققد ُتجقرم فقي إطقار بقرامج أامقال الرصقد                 

ي إطقار برنقامج الت يقيم التقابع ألم مقن الوكقالتين المنفقذتين المشقتركتين         والت ييم التابعة لل ندوق المتعّدد األطراف أو فق 

 في هذا االتفاق.

الوكالة المنفذة الرئيسية مسسولة ان ال ياا باألنشطة المدرجة في الخطة القى النحقو المف قل فقي أول      ستكون 10-

ت الموافقق اليكقا فقي إطقار الطلبققات     طلقب م قدا بشقأن  طقة إدارة إزالقة المقواد الكيدروكلوروفلوروكربونيققة والتعقدي        

 5 الم دمة بخ وص الشرائح التاليقة، بمقا فقي ذلقك القى سقبيل المثقال ال الح قر التح قق المسقت ل وف قا للف قرة الفرايقة             

تشمل هذه المسسولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقي  والتتابع الم ئمقين لألنشقطة   و )ب(.

وست وا الوكالة المنفذة المتعاونة بدام الوكالة المنفذة الرئيسية اقن طريقق تنفيقذ األنشقطة المن قوص اليكقا        في التنفيذ.

بققاء فققي إطققار التنسققيق الشققامل مققن جانققب الوكالققة المنفققذة الرئيسققية. وقققد أبرمقق  الوكالققة المنفققذة    –0فققي قائمققة التققذييل 

شقأن التخطقيو واربق   والمسقسوليات الدا لقة فقي إطقار هقذا االتفقاق          الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسقميا ب 

وتوافق اللجنة التنفيذيقة مقن حيقم المبقدأ،      تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك ا د اجتمااات منت مة للتنسيق

مقن   4-0و   0-0 ةاألف يق وف فالوكالة المنفقذة المتعاونقة بالرسقوا المبّينقلة فقي ال ق      و الى تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-0التذييلل 

فققي حققال اققدا تمّكققن البلققد، ألم سققبب مققن األسققباب، مققن تح يققق األهققداف المتعل ققة بإزالققة المققواد المحققددة فققي   11-

، أو اجزه الى أم وجه آ ر ان االمتثال لكذا االتفاق، فعندئذ ي بل البلقد بأنقه لقن    ألف-0من التذييل  0-1ال ف األف ي 

ه الح ققول الققى التمويققل وف ققًا لجققدول المواف ققة الققى التمويققل. ويحققق للجنققة التنفيذيققة، حسققب ت ققديرها، أن تعيققد  يحققّق لقق

من ح للمواف ة الى التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبقرهن البلقد القى وفائقه     زمني التمويل إلى وضعه وف ًا لجدول 

بل تسلم شريحة التمويل التالية فقي إطقار جقدول المواف قة القى التمويقل.       بكافة التزاماته التي كان من الم رر أن تتح ق ق

ألف، ان ّكقل طقن مقن     -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالم ادير المحّددة في التذييل 

األوزون. وسقوف تنقاق    م قدرة بأطنقان ققدرات اسقتنفاد     تخفيضات االستك ا غير الُمنجزة في أم سقنة مقن السقنوات،    

اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت ادا امتثال البلد لكذا االتفاق الى حقدة، وتتخقذ إزاءهقا ال قرارات ذات ال قلة. وبعقد       

 .5اتخاذ هذه ال رارات، لن تشكل الحالة المعنية اائ ا أماا الشرائح الم بلة وف ا للف رة 

عديل الى أساس أم قرار للجنة التنفيذيقة فقي المسقت بل ققد يقسثر القى       تمويل هذا االتفاق للت اناصر خضعتلن  12- 

 تمويل أية مشرواات أ رى في قطااات االستك ا أو أم أنشطة أ رى ذات صلة في البلد.

سققوف يسققتجيب البلققد ألم طلققب مع ققول مققن اللجنققة التنفيذيققة ومققن الوكالققة المنفققذة الرئيسققية  والوكالققة المنفققذة    13-

سير تنفيذ هذا االتفاق. وبنقوج  قاص اليقه أن يتقيح للوكالقة المنفقذة الرئيسقية  والوكالقة المنفقذة المتعاونقة[           المتعاونة[ لتي

 ارط ج الى المعلومات الضرورية للتح ق من االمتثال لكذا االتفاق.

السقنة التاليقة   يتم إنجاز  طقة إدارة إزالقة المقواد الكيدروكلوروفلوروكربونيقة واالتفقاق الم تقرن بكقا فقي نكايقة           14-

ألف. وفقي حالقة ب قاء أنشقطة معل قة جقرى       -0آل ر سنة يحدد فيكا حد أق ى مسمو  به رجمالي االستك ا في التذييل 

، فسقيرجأ إتمامكقا حتقى نكايقة السقنة      7)د( والف قرة  5التنبس بكا في الخطة والتن يحقات التاليقة اليكقا وف قا للف قرة الفرايقة       

( إلقى  هألقف )أ( و)ب( و)د( و) -4 ية. وتستمر أنشطة ارب   المن قوص اليكقا فقي التقذييل     المالية لتنفيذ األنشطة المتب

 حين إتمامكا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية   ف ذلك.

تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق ح رًا ضمن سياق بروتوكول مونتريال والقى النحقو المبقّين فقي      15-

هذا االتفاق. وكافة الم طلحات المستعملة في هذا االتفاق لكا المعنى المنسوب إليكا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفكقا  

 بطري ة مختلفة في االتفاق.
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ثاني الق المعدل يحّل محّل االتفاق المع ود بين حكومة الغابون واللجنة التنفيذية في االجتماج ان هذا االتفا .61

 والستين للجنة التنفيذية. 
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 تذييالت

 ألف: المـواد -6التذييل 

 ن طة البدء رجمالي التخفيضات في االستك ا المجمواة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 30,2 األولى جيم 00-روفلوروكربونالكيدروكلو
 

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1

لمواد المرفق جيم، المجمواة األولى 

 )أطنان قدرات استك ا األوزون(

متوفر غير غير متوفر غير متوفر  غير متوفر 19.63 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 30.20 30.20 

الحد األق ى المسمو  به ل ستك ا  1.2

الكلي من مواد المرفق جيم، المجمواة 

األولى )أطنان قدرات استك ا 

 األوزون( 

ر متوفرغي 19.63 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 30.20 30.20 غير متوفر غير متوفر غير متوفر  

التمويل المتفق اليه للوكالة المنفذة  2.1

الرئيسية )برنامج األمم المتحدة للبيئة( 

 )دوالر أمريكي(

90,000 0 0 46,000 0 0 50,100 0 50,000 0 54,000 290,100 

تكاليف دام الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2

 )دوالر أمريكي(

11,700 0 0 5,980 0 0 6,513 0 6,500 0 7,020 37,713 

التمويل المتفق اليه للوكالة المنفذة  2.3

المتعاونة )من مة األمم المتحدة للتنمية 

 ال نااية( )دوالر أمريكي(

130,000 0 0 0  0 119,900 0 0 0 0 249,900 

تكاليف دام الوكالة المنفذة المتعاونة  2.4

 )دوالر أمريكي(

11,700 0 0 0 0 0 10,791 0 0 0 0 22,491 

جمالي التمويل المتفق اليه )دوالر إ 3.1

 أمريكي(

220,000 0 0 46,000 0 0 170,000 0 50,000 0 54,000 540,000 

 60,204 7,020 0 6,500 0 17,304 0 0 5,980 0 0 23,400 مجموج تكاليف الدام )دوالر أمريكي( 3.2

إجمالي التكاليف المتفق اليكا )دوالر  3.3

 أمريكي(

243,400 0 0 51,980 0 0 187,304 0 56,500 0 61,020 600,204 

 10.57 أطنان قدرات استك ا األوزون(المتفق الى تح ي كا بموجب هذا االتفاق ) 00 -إجمالي ارزالة من الكيدروكلوروفلوروكربون  4.1.1

 0 طنان قدرات استك ا األوزون(أالتي يتعين تح ي كا في مشرواات ساب ة موافق اليكا )  00 -إزالة الكيدروكلوروفلوروكربون  4.1.2

 19.63 أطنان قدرات استك ا األوزون()  00 -االستك ا المسهل المتب ي من الكيدروكلوروفلوروكربون  4.1.3

 

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

جتماج الثقاني فقي السقنة المحقددة     سيجرم الن ر في تمويل الشرائح الم بلة للمواف ة اليه في مواد ليد قبل اال 1-

 ألف.-0في التذييل 

 ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 

 سوف يتألف ت رير و طة تنفيذ الشرائح الم دمة من  مسة أجزاء: 1-

ت رير مسرود بشأن الت دا المحرز فقي الشقريحة السقاب ة، وتعليقق القى حالقة البلقد فيمقا يتعلقق بإزالقة            )أ(

اد، وكيفية إسكاا مختلف النشاطات فيكا، وكيفية ارتباط بعضكا ببعض. وينبغي أن يسلو الت ريقر  المو

الضققوء كققذلك الققى ارنجققازات والخبققرات والتحققديات المرتبطققة بمختلققف النشققاطات المدرجققة فققي       

الخطققة، وأن يعلققق الققى التغييققرات التققي تطققرأ الققى ال ققروف فققي البلققد، وأن ي ققدا غيققر ذلققك مققن         

ت ذات ال ققلة. وينبغققي أن يشققتمل الت ريققر أيضققا الققى معلومققات اققن أم تغييققرات  اصققة   المعلومققا

بخطقة الشققريحة السققابق ت ققديمكا، كحققاالت التققأ ير، وحققاالت اسققتخداا المرونققة فققي إاققادة تخ ققيص  

مقن هقذا االتفقاق، أو غيقر ذلقك       7المبالغ   ل تنفيذ الشريحة، الى النحو المن وص اليه في الف رة 
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ات، وأن ي قدا مبقررات حقدوثكا. وسقيغطي الت ريقر المسقرود جميقع السقنوات ذات ال قلة          من التغييقر 

)أ( من االتفاق، ويمكن بارضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومقات اقن   5المحددة في الف رة الفراية 

 األنشطة في السنة الحالية؛

كربونيققة واسققتك ا المققواد   ت ريققر للتح ققق مققن نتققائج  طققة إدارة إزالققة المققواد الكيدروكلوروفلورو      )ب(

)ب( مقن االتفقاق. ومقا لقم ت قرر      5ألقف، كمقا هقو مبقين فقي الف قرة الفرايقة        -1المشار إليكا في التذييل 

اللجنة التنفيذية   ف ذلك، يتعين ت ديم هذا التح ق مع كل طلب  اص بشريحة من الشقرائح ويتعقين   

)أ( 5لى النحو المحدد في الف رة الفرايقة  أن ي دا التح ق من االستك ا لجميع السنوات ذات ال لة ا

 من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم ت رير تح ق انكا؛

وصققف  طققي للنشققاطات التققي سُيضققطلع بكققا فققي الشققريحة التاليققة، مققع إبققراز التققرابو بينكققا وأ ققذ        )ج(

بغققي أن يتضققمن التجققارب المكتسققبة والت ققدا المحققرز فققي تنفيققذ الشققرائح السققاب ة بعققين االاتبققار. وين   

الوصققف أيضققا ارشققارة إلققى الخطققة الشققاملة والت ققدا المحققرز، فضقق  اققن أم تغييققرات ممكنققة مققن       

المحققددة فققي الف ققرة  ةالمن ققور أن تطققرأ الققى الخطققة الشققاملة. وينبغققي أن يغطققي هققذا الوصققف السققن  

م إد الكقا  )د( من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أم تن يحات ااتبر من الضقرور 5الفراية 

 الى الخطة الشاملة وأن ي دا تفسيرا لكا؛

. القى ارنترنق    مجمواة من المعلومات الكمية الخاصة بالت رير والخطة، تقدرج فقي قااقدة للبيانقات     )د(

ووف ا للم ررات ذات ال لة التي تتخذها اللجنقة التنفيذيقة فيمقا يتعلقق بالشقكل المطلقوب، ينبغقي ت قديم         

وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين ت ديمكا حسب السنة الت ويمية مقع   البيانات الى االنترن .

)أ( أاق ه(  1كل طلب شقريحة، كق  مقن السقرود والوصقف الخقاص بقالت رير )ان قر الف قرة الفرايقة           

)ج( أا ه(، وسقتغطي نفقد الفتقرات الزمنيقة والنشقاطات؛ كمقا أنكقا        1والخطة )ان ر الف رة الفراية 

)ج( 1ات الكمية المتعل ة بأم تن يحات تجرى الى الخطقة الشقاملة وف قا للف قرة الفرايقة      ستلم بالمعلوم

أا ه. ومقع أن المعلومقات الكميقة غيقر مطلوبقة إال بالنسقبة للسقنوات السقاب ة والم بلقة، سقوف يشقمل            

 الشققكل  يققار ت ققديم معلومققات إضققافية فيمققا يتعلققق بالسققنة الجاريققة إذا رغققب البلققد والوكالققة المنفققذة       

 الرئيسية في ذلك؛

)أ( إلقى  1موجز تنفيذم في حوالي  مد ف رات، يلخص المعلومات الواردة في الف رات الفراية من  (ه)

 )د( أا ه.1

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

حالقة تنفيقذ   سوف ت دا وحدة األوزون الوطنية إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة ت ارير مرحليقة سقنوية اقن     1

  طة إدارة إزالة المواد الكيدروكلوروفلوروكربونية.

سققققوف ي ققققوا برنققققامج األمققققم المتحققققدة للبيئققققة بإسققققناد مكمققققة رصققققد إاققققداد  طققققة إدارة إزالققققة المققققواد     0

الكيدروكلوروفلوروكربونيققة والتح ققق مققن تح يققق أهققداف األداء، المحققددة فققي الخطققة، إلققى شققركة محليققة 

 مست لين.  مست لةأو  براء استشاريين 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -1التذييل 

القى النحقو    فقي وثي قلة المشقروج   طة تحقدد  نشق مقن األ ستكلون الوكاللة المنفلذة الرئيسيلة مسئولة ان مجموالة  1-

 :التالي

 ضققمان التحّ ققق مققن األداء والتحّ ققق المققالي بم تضققى هققذا االتفققاق وارجققراءات والمتطّلبققات الدا ليققة    )أ(
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 الخاّصة به، الى النحو المبّين في  طة ارزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لتنفيلذ الشريحلة والت اريللر ال ح لة القى النحقو المبيقلن فقي التذييقل      ةمساادة البلد في إالداد  ط )ب(

 ؛ألف

ققد ُأكملق     تأمين التحّ ق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تح    وأن األنشطة السنوية المرتبطة بكقا  )ج(

 ألف.-4الى النحو المبّين في  طة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أ ذ التجارب المكتسبة والت دا المحرز بعين االاتبقار فقي اسقتكماالت الخطقة الشقاملة وفقي        )د(

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1 طو تنفيذ الشرائح الم بلة تمشيا مع الف رتين الفرايتين 

ألقف  -4الوفاء بمتطلبات اربق   الخاصقة بالشقرائح والخطقة الشقاملة القى النحقو المحقدد فقي التقذييل            (ه)

وت ارير إتماا المشرواات تمكيدا لت ديمكا إلى اللجنة التنفيذيقة. وتشقتمل متطلبقات اربق   القى ت قديم       

 ت ارير ان النشاطات التي تضطلع بكا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ان تنفيذ الخبراء الت نيين المست لين المقسّهلين للمراجعقات الت نيطقة التقي تعّكقدت بكقا الوكالقة المنفقذة         ضم )و(

 الرئيسية؛

 إجراء مكاّا ارشراف المطلوبة؛ )ز(

ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من ال ياا بتنفيذ  طة تنفيذ الشريحة بطري قة فعالقة ومتسقمة بالشقفافية      ) (

 ان البيانات؛ وارب   الدقيق

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع الم ئم في األنشطة؛ )ط(

مقن االتفقاق، تحديقد، بالتشقاور مقع البلقد        11في حالة  فض التمويل نتيجقة اقدا االمتثقال وف قا للف قرة       (م)

ويل كل وكالة منفقذة أو  والوكاالت المنفذة المنس ة، تخ يص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتم

 ثنائية معنية؛

  ضمان أنط المبالغ المدفواة للبلد يستند فيكا إلى استعمال المسشرات؛ (ا)

 ت ديم المساادة فيما يتعلق بدام السياسات العامة والدام اردارم والت ني اند الطلب. (ل)

ت وا الوكالة المنفذة الرئيسية با تيقار من مقة   بعد التشاور مع البلد وأ ذ أم آراء يعَرب انكا بعين االاتبار، س 2-

مسققت لة وتكليفكققا بققإجراء التح ققق مققن نتققائج  طققة إدارة إزالققة المققواد الكيدروكلوروفلوروكربونيققة واسققتك ا المققواد        

-4)ب( مقن التقذييل   1)ب( مقن االتفقاق والف قرة الفرايقة     5ألف، وف قا لمقا جقاء بقالف رة الفرايقة      -1المذكورة في التذييل 

 .ألف
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 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -1التذييل 

 

تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسسولة ان مجمواة أنشقطة. ويمكقن مواصقلة تحديقد هقذه األنشقطة فقي وثي قة          1

 المشروج ذات ال لة، ولكن يجب أن تشتمل الى األقل الى:

 ت ديم المساادة في إاداد السياسات العامة اند الطلب؛ )أ(

مساادة البلد في تنفيذ وت يقيم األنشقطة التقي تمولكقا الوكالقة المنفقذة المتعاونقة، والرجقوج إلقى الوكالقة            ()ب

  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ت ديم ت ارير ان هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية ردراجكا في الت ارير المجمعة الى النحقو   )ج(

   ألف.-4ي التذييل الوارد ف

 

 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 

دوالر أمريكي ان كقّل   0 522من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّ ص بم دار  11وف ا للف رة  1-

يتح قق فيكقا الكقدف     ألقف لكقل سقنة لقم    -0من التذييل  0-1من االستك ا يتجاوز المستوى المحدد في ال ف مترم طن 

 ألف.-0من التذييل  0-1المحدد في ال ف 
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 الثاني عشرمرفـق ال

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بين حكومة ليسوتومحدث اّتفاق 

 كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو
 

 

)"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ليسوتو يمّثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة  .1

من  2,27 ألف )"المواّد"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  0202يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 

 مونتريال.

 

من  0-1ستلكا  السنو  للمواّد على النحو المبّين في الفف األفيي يوافق البلـد على االلتزام بحدود اال 2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضكا عن  ألف )"األهداف والتمويل"( -0التذييل 

داتلا بالتمويل المحّددة في ألف. وييبل البلد أّنه، بيبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّل-1المشار إليلا في التذييل 

، يفيد الحق في طلب أو تلّيي مزيد من التمويل من الفندوق المتعّدد األطراف بالنسبة أل  استلكا  للمواد 3الفيرة 

ألف )"الحد األقفى المسموح به لكاستلكا  الكلي من -0من التذييل  0-1يتجاوز المستوى المحدد في الفف األفيي 

طوة النلائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد مجموعة األولى"( باعتباره الخمواد المرفق جيم، ال

 ألف، وفيما يتعلق بأ  استلكا  يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الفف-1المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 )االستلكا  المؤهل المتبيي( من كل من المواد.  3-1-4األفيي

 

ًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهن 3-

ألف )"األهداف والتمويل"( للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا  -0من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الفف األفيي

ألف )"جدول زمني للموافية على  -3نفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة الت

 التمويل"(.

 

سوف ييبل البلد إجراء تحّيق مستيّل من تحييق حدود االستلكا  )ب( من هذا االتفاق، 5وفيا للفيرة الفرعية  4-

التفاق. وسيجرى ألف )"األهداف والتمويل"( من هذا ا-0من التذييل  0.1المذكورة للمواد كما يأتي في الفف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة المعنية.التحييق المشار إليه أعكاه 

 

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تيديم التمويل وفيًا للجدول الزمني للموافية على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5-

تنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني يومًا على األقل من اجتماع اللجنة ال 02بالشروط التالية قبل 

 التمويل: للموافية على

 

أن يكون البلد قد حيق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّية. والسنوات المعنية هي جميع  ( أ)

السنوات منذ السنة التي تمت فيلا الموافية على خطة إدارة إزالة المواد 

تثنى السنوات التي يوجد فيلا التزام باإلبكاغ ببيانات البرامج الليدروكلوروفلوروكربونية. وتس

 اليطرية في تاريخ انعياد اجتماع اللجنة التنفيذية الذ  ييدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحيق بشكل مستيل من تحييق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحيق  ( ب)

 غير مطلوب؛
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ألف )"شكل تيارير وخطط التنفيذ"( -4رير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل اد قدم تيأن يكون البلد ق )ج(

تغطي كل سنة من السنوات التيويمية السابية، وتشير إلى أنه قد حيق مستوى متيدم من التنفيذ 

لألنشطة التي ُشرع فيلا في الشرائح الموافق عليلا سابيا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليلا قد صرفت  02حة الموافق عليلا سابيا يزيد عن الشري

 بالكامل؛

ألىف )"شىكل تيىارير     -4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية علىى هيئىة التىذييل     )د( 

لىب فيلىا تمويىل الشىريحة التاليىة      وخطط التنفيذ السنوية"( تغطي كل سنة تيويمية حتىى السىنة التىي ُيط   

بميتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك هذه السنة نفسلا، أو حتى موعد اكتمال جميع األنشىطة  

 الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حفل على موافيتلا على هذه الخطة؛

بىات الميدمىة إلىى االجتمىاع الثىامن والسىتين       أن تكون الحكومة قدمت ما يفيىد، بالنسىبة إلىى جميىع الطل     (ه)

ومىىا بعىىىده، بوجىىىود ن ىىام وطنىىىي منفىىىذ للتىىراخيق والحفىىىق فيمىىىا يتعلىىق بىىىالواردات مىىىن المىىىواد     

الليدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والفادرات، وبأن الن ام يضمن امتثىال  

وروكربونيىىة المنفىىوي عليىىه فىىي بروتوكىىول   البلىىد للجىىدول الزمنىىي إلزالىىة المىىواد الليدروكلوروفل  

 مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بميتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابية  ألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنلا  خطط التنفيذ السنوية -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّيق المستّيل على النحو المبّين  -5وفيًا ألدوارها ومسؤولياتلا المحّددة في التذييل 

 أعكاه. 4في الفيرة 

 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخفيق المبالغ الموافق عليلا، أو جزء من  7-

 ألف. -1وفيًا لتغّير ال روف، من أجل تحييق أسلس خفض في االستلكا  وإزالة للمواد المحددة في التذييل  هذه المبالغ

 

إعادات التخفيق المفّنفة كتعديكات رئيسّية يجب أن ُتًوَثق مسبيًا في خطة تنفيذ سنوية وأن توافىق   )أ(

أعىىكاه. وتتعلىىق التغييىىرات الرئيسىىية  )د( 5عليلىىا اللجنىىة التنفيذيىىة، كمىىا هىىو مبىىّين فىىي الفيىىرة الفرعيىىة  

بالمسىىائل التىىي يمكىىن أن تتعلىىق بيواعىىد أو سياسىىات الفىىندوق المتعىىدد األطىىراف؛ أو التغييىىرات التىىي  

تىىؤد  إلىىى تعىىديل أ  شىىرط مىىن شىىروط هىىذا االتفىىاق؛ أو التغييىىرات فىىي المسىىتويات السىىنوية للتمويىىل  

الشىىرائح؛ وتيىىديم تمويىىل إلىىى البىىرامج أو     المخفىىق لفىىرادى الوكىىاالت الثنائيىىة أو المنفىىذة لمختلىىف   

األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحاليىة، أو إزالىة أ  نشىاط مىن خطىة التنفيىذ       

 في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 32السنوية، تزيد تكاليفه عن 

فىىي خطىىة التنفيىىذ السىىنوية    إعىىادات التخفىىيق غيىىر المفىىّنفة كتعىىديكات رئيسىىية، فىىيمكن إدماجلىىا      )ب(

الموافق عليلا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبىكاغ اللجنىة التنفيذيىة بشىأنلا فىي التيريىر السىنو         

 المتعلق بالتنفيذ؛

سوف تعاد أ  مبالغ متبيية إلى الفندوق المتعىدد األطىراف لىدى االنتلىاء مىن الشىريحة األخيىرة فىي          )ج(

 الخطة.

هتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في اليطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبففة خاصة سوف ُيولى اال 8-

 لما يلي:

 

أن يستعمل البلىد المرونىة المتاحىة بموجىب هىذا االتفىاق لمعالجىة االحتياجىات الخاّصىة التىي قىد تطىرأ              )أ(

 خكال تنفيذ المشروع؛
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معنيىة بعىين االعتبىار الكامىل الشىروط الىواردة بىالميررين        أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائيىة والمنفىذة ال   )ب(

 خكال تنفيذ الخطة. 44/0و 41/122

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي ييوم بلا أو  9-

على أن تكون  حكومة ألمانيا. وقد وافت التي ُيضطلع بلا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق

الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. وُيوافق البلد على 

ف أو في عمليات التيييم الدورّية التي قد ُتجر  في إطار برامج أعمال الرصد والتيييم التابعة للفندوق المتعّدد األطرا

 إطار برنامج التيييم التابع أل  من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا االتفاق.

 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن الييام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديكات الموافق  10-

 )ب(. 5التحيق المستيل وفيا للفيرة الفرعية  عليلا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحفر

   0-0 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية  بالرسوم المبّينـة في الفف األفيي

 ألف.-0من التذييـل 

 

ة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، أل  سبب من األسباب، من تحييق األهداف المتعلية بإزال 11-

، أو عجزه على أ  وجه آخر عن االمتثال للذا االتفاق، فعندئذ ييبل البلد بأنه لن ألف-0من التذييل  0-1الفف األفيي 

يحّق له الحفول على التمويل وفيًا لجدول الموافية على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تيديرها، أن تعيد 

لجدول زمني منيح للموافية على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفيًا 

بكافة التزاماته التي كان من الميرر أن تتحيق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافية على التمويل. 

ألف، عن ّكل كيلوغرام  -7ويل بالييمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التم

ميدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف من تخفيضات االستلكا  غير الُمنجزة في أ  سنة من السنوات، 

ت الفلة. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد للذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها اليرارات ذا

 أعكاه. 5وبعد اتخاذ هذه اليرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائيا أمام الشرائح الميبلة وفيا للفيرة 

 

لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أ  قرار للجنة التنفيذية في المستيبل قد يؤثر على  12- 

 أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستلكا  أو أ 

 

من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا  و سوف يستجيب البلد أل  طلب معيول من اللجنة التنفيذية  13-

االتفاق. وبنوع خاي عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطكاع على المعلومات الضرورية للتحيق من االمتثال 

 للذا االتفاق.

 

في نلاية السنة التالية يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق الميترن بلا  14-

ألف. وفي حالة بياء أنشطة معلية جرى -0آلخر سنة يحدد فيلا حد أقفى مسموح به إلجمالي االستلكا  في التذييل 

، فسيرجأ إتماملا حتى نلاية السنة 7)د( والفيرة 5التنبؤ بلا في الخطة والتنييحات التالية عليلا وفيا للفيرة الفرعية 

)د( 1)ب( و1)أ( و1شطة المتبيية. وتستمر أنشطة اإلبكاغ المنفوي عليلا في الفيرات الفرعية المالية لتنفيذ األن

 ألف إلى حين إتماملا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.-4من التذييل )ه( 1و

 

ن في تنفذ جميع الشروط المحّددة في هذا االتفاق حفرًا ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّي 15-

هذا االتفاق. وكافة المفطلحات المستعملة في هذا االتفاق للا المعنى المنسوب إليلا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

 الرابعواللجنة التنفيذية في االجتماع ليسوتو ان هذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  .61

 ة التنفيذية. والستين للجن
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 تذييالت

 

 ألف: المـواد -6التذييل 

 نيطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستلكا  المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 3.5 األولى جيم 00-الليدروكلوروفلوروكربون

 
 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى )أطنان قدرات 

 (استلكا  األوزون(

 غير متوفر 2,27 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,5 3,5 غير متوفر غير متوفر

الحد األقفى المسموح به  1.2

لكاستلكا  الكلي من مواد المرفق 

يم، المجموعة األولى )أطنان ج

 قدرات استلكا  األوزون

 غير متوفر 2,27 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,5 3,5 غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.1

( )دوالر ألمانياالرئيسية )

 أمريكي(

100.000 0 0 68.000 0 0 84.000 0 0 28.000 280.000 

الوكالة المنفذة  تكاليف دعم 2.2

 الرئيسية )دوالر أمريكي(
13.000 0 0 8.840 0 0 10.920 0 0 3.640 36.400 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1

 )دوالر أمريكي(
100.000 0 0 68.000 0 0 84.000 0 0 28.000 280.000 

مجموع تكاليف الدعم )دوالر  3.2

 أمريكي(
13.000 0 0 8.840 0 0 10.920 0 0 3.640 36.400 

إجمالي التكاليف المتفق عليلا  3.3

 )دوالر أمريكي(
113.000 0 0 76.840 0 0 94.920 0 0 31.640 316.400 

 1,23 أطنان قدرات استلكا  األوزون(المتفق على تحيييلا بموجب هذا االتفاق ) 00 -إجمالي اإلزالة من الليدروكلوروفلوروكربون  4.1.1

 - أطنان قدرات استلكا  األوزون(التي يتعين تحيييلا في مشروعات سابية موافق عليلا )  00 -روفلوروكربون إزالة الليدروكلو 4.1.2

 2,27 أطنان قدرات استلكا  األوزون()  00 -االستلكا  المؤهل المتبيي من الليدروكلوروفلوروكربون  4.1.3

 

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 

يجر  الن ر في تمويل الشرائح الميبلة للموافية عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة س 1

 ألف.-0في التذييل 

 

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ   -4التذييل 

 

 سوف يتألف تيرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: 1

 

م المحرز منذ الموافية علىى الشىريحة السىابية، وتعليىق علىى حالىة البلىد فيمىا         تيرير مسرود بشأن التيد )أ(

يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسلام مختلف النشاطات فيلا، وكيفية ارتباط بعضىلا بىبعض. وينبغىي أن    

يسىىلط التيريىىر الضىىوء كىىذلك علىىى اإلنجىىازات والخبىىرات والتحىىديات المرتبطىىة بمختلىىف النشىىاطات     

خطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على ال روف في البلد، وأن ييدم غير ذلىك  المدرجة في ال

من المعلومات ذات الفلة. وينبغي أن يشتمل التيرير أيضا علىى معلومىات عىن أ  تغييىرات خاصىة      
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بخطىة الشىىريحة السىىابق تيىىديملا، كحىىاالت التىىأخير، وحىىاالت اسىىتخدام المرونىىة فىىي إعىىادة تخفىىيق  

مىن هىذا االتفىاق، أو غيىر ذلىك       7تنفيذ الشريحة، على النحو المنفوي عليه في الفيرة المبالغ خكال 

من التغييىرات، وأن ييىدم مبىررات حىدوثلا. وسىيغطي التيريىر المسىرود جميىع السىنوات ذات الفىلة           

)أ( من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومىات عىن   5المحددة في الفيرة الفرعية 

 طة في السنة الحالية؛األنش

تيريىىر للتحيىىق مىىن نتىىائج خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد الليدروكلوروفلوروكربونيىىة واسىىتلكا  المىىواد          )ب(

)ب( مىن االتفىاق. ومىا لىم تيىرر      5ألىف، كمىا هىو مبىين فىي الفيىرة الفرعيىة        -1المشار إليلا في التذييل 

طلب خاي بشريحة من الشىرائح ويتعىين    اللجنة التنفيذية خكاف ذلك، يتعين تيديم هذا التحيق مع كل

)أ( 5أن ييدم التحيق من االستلكا  لجميع السنوات ذات الفلة على النحو المحدد في الفيرة الفرعيىة  

 من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تيرير تحيق عنلا؛

التاليىة، مىع   وصف خطىي للنشىاطات التىي سُيضىطلع بلىا حتىى الوقىت المزمىع لتيىديم طلىب الشىريحة             )ج(

إبراز الترابط بينلا وأخذ التجارب المكتسبة والتيدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابية بعىين االعتبىار.   

وينبغىىي أن يتضىىمن الوصىىف أيضىىا اإلشىىارة إلىىى الخطىىة الشىىاملة والتيىىدم المحىىرز، فضىىكا عىىن أ          

هىذا الوصىف السىنة    تغييرات ممكنىة مىن المن ىور أن تطىرأ علىى الخطىة الشىاملة. وينبغىي أن يغطىي          

)د( من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحىدد أ  تنييحىات اعتبىر مىن     5المحددة في الفيرة الفرعية 

 الضرور  إدخاللا على الخطة الشاملة وأن ييدم تفسيرا للا؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتيرير والخطة، تىدرج فىي قاعىدة للبيانىات علىى اإلنترنىت.        )د(

يا للميررات ذات الفلة التي تتخذها اللجنىة التنفيذيىة فيمىا يتعلىق بالشىكل المطلىوب، ينبغىي تيىديم         ووف

البيانات على االنترنت. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تيديملا حسب السنة التيويمية مىع  

)أ( أعىكاه(  1كل طلب شىريحة، كىكا مىن السىرود والوصىف الخىاي بىالتيرير )ان ىر الفيىرة الفرعيىة           

)ج( أعكاه(، وسىتغطي نفىس الفتىرات الزمنيىة والنشىاطات؛ كمىا أنلىا        1والخطة )ان ر الفيرة الفرعية 

)ج( 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلية بأ  تنييحات تجرى على الخطىة الشىاملة وفيىا للفيىرة الفرعيىة      

ابية والميبلىة، سىوف يشىمل    أعكاه. ومىع أن المعلومىات الكميىة غيىر مطلوبىة إال بالنسىبة للسىنوات السى        

الشىىكل خيىىار تيىىديم معلومىىات إضىىافية فيمىىا يتعلىىق بالسىىنة الجاريىىة إذا رغىىب البلىىد والوكالىىة المنفىىذة        

 الرئيسية في ذلك؛

)أ( إلىى  1موجز تنفيذ  في حوالي خمس فيرات، يلخق المعلومات الواردة في الفيرات الفرعية من  (ه)

 )د( أعكاه.1

 الرصد واألدوار المتعلقة به ألف: مؤّسسات -5التذييل  
     

ال توجد إال أموال محدودة متاحة بموجب هذه المرحلة من خطة إدارة إزالة المواد  1

الليدروكلوروفلوروكربونية وال تسمح بتعيين موظف مسؤول عن الرصد يعمل لوقت كامل. وقرر المشروع إما 

كا للتنفيذ وممكنا أو التعاقد مع استشار  لرصد بنود محددة االستعانة بخدمات وحدة األوزون الوطنية حيثما يكون قاب

 حيثما يتطلب األمر ومتى يتطلب ذلك.
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 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -1التذييل 

 

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثييـة المشروع على النحو  1

 التالي:

ّيىىق مىىن األداء والتحّيىىق المىىالي بميتضىىى هىىذا االتفىىاق واإلجىىراءات والمتطّلبىىات الداخليىىة   ضىىمان التح )أ(

الخاّصىىة بىىه، علىىى النحىىو المبىىّين فىىي خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد الليدروكلوروفلوروكربونيىىة الخاّصىىة   

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لفي التذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتياريــر الكاحيـة على النحو المبيـن  )ب(

تأمين التحّيق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحييت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بلىا قىد ُأكملىت     )ج(

 ألف؛-4على النحو المبّين في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

ت الخطىة الشىاملة وفىي    التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتيدم المحرز بعين االعتبىار فىي اسىتكماال    )د(

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية الميبلة تمشيا مع الفيرتين الفرعيتين 

الوفاء بمتطلبات اإلبكاغ الخاصة بتيارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطىة الشىاملة علىى     (ه)

 ؛تنفيذيةألف لتيديملا إلى اللجنة ال-4النحو المحدد في التذييل 

ضمان تنفيذ الخبراء التينيين المستيلين المىؤّهلين للمراجعىات التينَيىة التىي تعّلىدت بلىا الوكالىة المنفىذة          )و(

 الرئيسية؛

 إجراء ملاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

ضىىمان وجىىود آلّيىىة تشىىغيلية تمّكىىن مىىن تنفيىىذ خطىىة التنفيىىذ بطرييىىة فعالىىة ومتسىىمة بالشىىفافية واإلبىىكاغ    )ح(

 ق عن البيانات؛الدقي

مىن االتفىاق، تحديىد، بالتشىاور مىع البلىد،        11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثىال وفيىا للفيىرة     )ط(

 تخفيق التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

  ت؛ضمان أَن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيلا إلى استعمال المؤشرا ) (

 تيديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلدار  والتيني عند الطلب. ) (

بعد التشاور مع البلد وأخذ أ  آراء يعَرب عنلا بعين االعتبار، ستيوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار من مة  0

د الليدروكلوروفلوروكربونية واستلكا  المواد مستيلة وتكليفلا بإجراء التحيق من نتائج خطة إدارة إزالة الموا

-4)ب( من التذييل 1)ب( من االتفاق والفيرة الفرعية 5ألف، وفيا لما جاء بالفيرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 

 ألف.

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 

دوالر أمريكي عن كّل  182التمويل المخّفق بميدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفيا للفيرة  1

ألف -0من التذييل  0-1كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستلكا  الذ  يتجاوز المستوى المحدد في الفف 

 ألف.-0من التذييل  0-1لكل سنة لم يتحيق فيلا اللدف المحدد في الفف 
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 الثالث عشر مرفـقال

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المكسيكحكومة بين محدث اّتفاق 

 بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 

يمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتخفيض استخدام المواد المستنفدة  .1

طن من قدرات  746,72ألف )"المواد"( إلى مستوى مستدام قدره  -1الخاضعة للرقابة الواردة في التذييل  لألوزون

 وفقا للجداول الخاصة ببروتوكول مونتريال. 2018كانون الثاني| يناير عام  1استنفاد األوزون قبل 

من  2-1المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو  2-

ألف )"األهداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار  -2التذييل 

ة ألف. ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في الفقر-1إليها في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز 3

ألف )"الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد -2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 

لنهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة المرفق جيم، المجموعة األولى"( باعتباره الخطوة ا

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف األفقية -1لألوزون المحددة في التذييل 

 )االستهالك المؤهل المتبقي( من كل من المواد. 3-5-4و   4-4-3، 4-3-3، 4-2-3 ،4-1-3

بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  رهنًا 3-

ألف )"األهداف والتمويل"( للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا  -2من التذييل  1-3التمويل المحّدد في الصف األفقي 

ألف )"جدول زمني للموافقة على  -3فيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التن

 التمويل"(.

)ب( من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحّقق مستقّل من تحقيق حدود االستهالك 5وفقا للفقرة الفرعية  4-

تفاق. وسيجرى ألف )"األهداف والتمويل"( من هذا اال-2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 

 التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة المعنية.

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5-

يذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنف 06بالشروط التالية قبل 

 التمويل: للموافقة على

 

أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّية. والسنوات المعنية هي جميع  ( أ)

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

ى السنوات التي يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثن

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق  ( ب)

 غير مطلوب؛

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"( -4رير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل ادم تقأن يكون البلد قد ق )ج(

تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  26الموافق عليها سابقا يزيد عن الشريحة 

 بالكامل؛

ألىف )"شىكل تقىارير     -4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية علىى هيئىة التىذييل     )د( 

فيهىا تمويىل الشىريحة التاليىة     وخطط التنفيذ السنوية"( تغطي كل سنة تقويمية حتىى السىنة التىي ُيطلىب     

بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك هذه السنة نفسها، أو حتى موعد اكتمال جميع األنشىطة  

 الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتها على هذه الخطة؛

 

ت المقدمىة إلىى االجتمىاع الثىامن والسىتين      أن تكون الحكومة قدمت ما يفيىد، بالنسىبة إلىى جميىع الطلبىا      (ه)

ومىىا بعىىىده، بوجىىىود ن ىىام وطنىىىي منفىىىذ للتىىراخيق والحصىىىق فيمىىىا يتعلىىق بىىىالواردات مىىىن المىىىواد     

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن الن ام يضمن امتثىال  

وكربونيىىة المنصىىوي عليىىه فىىي بروتوكىىول   البلىىد للجىىدول الزمنىىي إلزالىىة المىىواد الهيدروكلوروفلور  

 مونتريال لمدة هذا االتفاق.

 

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها  خطط التنفيذ السنوية ألف )" -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين  -5وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 أعاله. 4في الفقرة 

 

ى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيق المبالغ الموافق عليها، أو جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية عل 7-

 ألف. -1وفقًا لتغّير ال روف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل هذه المبالغ 

 

إعادات التخصيق المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوَّثق مسبقًا في خطة تنفيذ سنوية وأن توافىق   )أ(

أعىىاله. وتتعلىىق التغييىىرات الرئيسىىية )د(  5عليهىىا اللجنىىة التنفيذيىىة، كمىىا هىىو مبىىّين فىىي الفقىىرة الفرعيىىة  

بالمسىىائل التىىي يمكىىن أن تتعلىىق بقواعىىد أو سياسىىات الصىىندوق المتعىىدد األطىىراف؛ أو التغييىىرات التىىي  

تىىؤدي إلىىى تعىىديل أي شىىرط مىىن شىىروط هىىذا االتفىىاق؛ أو التغييىىرات فىىي المسىىتويات السىىنوية للتمويىىل  

الشىىرائح؛ وتقىىديم تمويىىل إلىىى البىىرامج أو    المخصىىق لفىىرادى الوكىىاالت الثنائيىىة أو المنفىىذة لمختلىىف    

األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحاليىة، أو إزالىة أي نشىاط مىن خطىة التنفيىذ       

 في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 36السنوية، تزيد تكاليفه عن 

فىىي خطىىة التنفيىىذ السىىنوية   إعىىادات التخصىىيق غيىىر المصىىّنفة كتعىىديالت رئيسىىية، فىىيمكن إدماجهىىا       )ب(

الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبىالغ اللجنىة التنفيذيىة بشىأنها فىي التقريىر السىنوي        

 المتعلق بالتنفيذ؛

ال تحصل أى منشأة من المقرر تحويلها الى تكنولوجيا غير هيدرو كلورو فلورو كربون مدرجىة فىى    )ج(

يىدرو كلوروفلىورو كربونيىة الموافىق عليهىا والتىى يتبىين أنهىا غيىر مؤهلىة           خطة إدارة إزالة المواد اله

بموجب المبادىء التوجيهية للصندوق المتعىدد األطىراف) أى نتيجىة للملكيىة أألجنبيىة أو اإلنشىاء بعىد        

على مساعدة . وسوف تبلغ هذه المعلومات للجنة التنفيذيىة   2662سبتمبر /أيلول   21تاريخ القطع فى

 ة التنفيذ السنويةكجزء من خط

بفحق إمكانية إسىتخدام ن ىم الهيىدرو كربىون سىابقة الخلىط  بىدال مىن خلطهىا فىى المنشىأة             يلتزم البلد  )د(

بالنسبة لمنشىئات الرغىاوى التىى يغطيهىا المشىروع الجىامع إذا تبىين أن هىذا سىليما مىن الناحيىة التقنيىة             

. وسىتعاد أيىة مبىالغ متبقيىة الىى الصىندوق        وممكنا من الناحية اإلقتصادية ومقبوال من جانب المشىئات 

 المتعدد األطراف   
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سوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-

 لما يلي:

 

تطىرأ  أن يستعمل البلىد المرونىة المتاحىة بموجىب هىذا االتفىاق لمعالجىة االحتياجىات الخاّصىة التىي قىد             )أ(

 خالل تنفيذ المشروع؛

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائيىة والمنفىذة المعنيىة بعىين االعتبىار الكامىل الشىروط الىواردة بىالمقررين           )ب(

 خالل تنفيذ الخطة. 44/0و 41/166

أو  يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها 4

على أن تكون الوكالة اليونيدو ت قالتي ُيضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد واف

كون الوكالة المنفذة المتعاونة )الوكالة المنفذة تعلى أن اليوئنديبي المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ووافقت 

وكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. وُيوافق البلد على المتعاونة( تحت إشراف ال

عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 في هذا االتفاق.إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة 

 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق  16

)ب(.  5عليها في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في  وتشمل هذه المسؤولية ضرورة

التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوي عليها في 

فذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المن–0قائمة التذييل 

والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات 

تنسيق. وتوافق الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منت مة لل

اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في 

 ألف.-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينالصف

 

المواد المحددة في  في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة 11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد 

جدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقًا ل

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف، عن ّكل كيلوغرام  -2يل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمو

من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف 

الصلة.  تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات

 أعاله. 5وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤّثر على  12 

 أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي 

 

الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  ،سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية 13

لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاي عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على 

 ومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.المعل
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يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية  14

ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامها حتى نهاية السنة 2)د( والفقرة 5التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

)د( 1)ب( و1)أ( و1المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوي عليها في الفقرات الفرعية 

 ا لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.ألف إلى حين إتمامها م-4من التذييل )ه( 1و

 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين في  15

هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم تحدد 

 ية غير ذلك.اللجنة التنفيذ
 

واللجنة التنفيذية في االجتماع  المكسيكيحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  الُمحّدثان هذا االتفاق  .16

 والستين للجنة التنفيذية.  الرابع
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 تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 درات استنفاد األوزون()بأطنان ق

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  392.8 األولى جيم 

ب141 –الهيدروكلوروفلوروكربون   820.6 األولى جيم 

ب142 –الهيدروكلوروفلوروكربون   1.0 األولى جيم 

123-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.3 األولى جيم 

124-الهيدروكلوروفلوروكربون  0.1 األولى جيم 

 1,214.8 األولى يمج المجموع

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
   2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 المجموع   2018 2017

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى )أطنان قدرات 

 استهالك األوزون(

 غير متوفر 033,9 1 033,9 1 033,9 1 033,9 1 148,8 1 148,8 1 غير متوفر  

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  1.2

الكلي من مواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى )أطنان قدرات 

 استهالك األوزون( 

 غير متوفر 746,72 033,9 1 033,9 1 033,9 1 148,8 1 148,8 1   

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.1

 ( )دوالر أمريكي(اليونيدوالرئيسية )

0 2 792 526 695 011 578 341 120 000 226 317 0 0 0 4 412 195 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2

 )دوالر أمريكي(

0 209 439 52 126 43 376 9 000 16 974 0 0 0 330 915 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.3

( )دوالر اليوئنديبيالمتعاونة )

 مريكي(أ

2 428 987 2 502 526 3 800 000 3 800 000 0 1 122 503 0 0 0 13 654 016 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2.4

 )دوالر أمريكي(

182 174 187 689 285 000 285 000 0 84 188 0 0 0 1 024 051 

إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر  3.1

 أمريكي(

2 428 987 5 295 052 4 495 011 4 378 341 120 000 1 348 820 0 0 0 18 066 211 

مجموع تكاليف الدعم )دوالر  3.2

 أمريكي(

182 174 397 128 337 126 328 376 9 000 101 162 0 0 0 1 354 966 

إجمالي التكاليف المتفق عليها )دوالر  3.3

 أمريكي(

2 611 161* 5 692 180** 4 832 137 4 706 717 129 000 1 449 982 0 0 0 19 421 177 

 4,7 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 22 -إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.1

 20,1 *ستهالك األوزون(أطنان قدرات االتي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.2

 368,0 أطنان قدرات استهالك األوزون()  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  4.1.3

 345,8 ب التي تم االتفاق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(141-المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمجموع إزالة  4.2.1

 46,7 ب التي يتعين تحقيقها في المشاريع المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون(**141-المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  4.2.2

 428,1 ب )طنا من قدرات استنفاد األوزون(141-لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمتبقي من االستهالك المؤهل ل 4.2.3

 0,0 ب التي تم االتفاق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوع إزالة مجم 4.3.1

 0,0 ب التي يتعين تحقيقها في المشاريع المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد األوزون(142-المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  4.3.2

 1,0 ب )طنا من قدرات استنفاد األوزون(142-لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمتبقي من االستهالك المؤهل ل 4.3.3

 0,0 أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ) 123 -إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون  4.4.1

 0,0 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )  123 -وفلوروكربون إزالة الهيدروكلور 4.4.2

 0,3 أطنان قدرات استهالك األوزون()  123 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  4.4.3

 0,0 أطنان قدرات استهالك األوزون(متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق )ال 124 –إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون  4.5.1

 0,0 أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها )  124-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  4.5.2

 0,1 أطنان قدرات استهالك األوزون()  124 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  4.5.3
 الموافق عليها في االجتماع التاسع و الخمسين بالنسبة لليوئنديبي لصالح مابي. (*)

 دوالر أمريكي الموافق عليه في االجتماع الثالث و الستين بالنسبة لليونيدو لصالح سيليمكس. 554.455مبلغ  (**)
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 على التمويل فقةالجدول الزمني للمواألف:  -3التذييل 

 

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة  1

 ألف.-2المحددة في التذييل 

 

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ   -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: 1

رير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة علىى الشىريحة السىابقة، وتعليىق علىى حالىة البلىد فيمىا         تق )أ(

يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وكيفية ارتباط بعضىها بىبعض. وينبغىي أن    

نشىىاطات يسىىلط التقريىىر الضىىوء كىىذلك علىىى اإلنجىىازات والخبىىرات والتحىىديات المرتبطىىة بمختلىىف ال    

المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على ال روف في البلد، وأن يقدم غير ذلىك  

من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا علىى معلومىات عىن أي تغييىرات خاصىة      

تخصىىيق  بخطىة الشىىريحة السىىابق تقىىديمها، كحىىاالت التىىأخير، وحىىاالت اسىىتخدام المرونىىة فىىي إعىىادة 

مىن هىذا االتفىاق، أو غيىر ذلىك       2المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوي عليه في الفقرة 

من التغييىرات، وأن يقىدم مبىررات حىدوّثها. وسىيغطي التقريىر المسىرود جميىع السىنوات ذات الصىلة           

يضا معلومىات عىن   )أ( من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أ5المحددة في الفقرة الفرعية 

 األنشطة في السنة الحالية؛

تقريىىر للتحقىىق مىىن نتىىائج خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد الهيدروكلوروفلوروكربونيىىة واسىىتهالك المىىواد          )ب(

)ب( مىن االتفىاق. ومىا لىم تقىرر      5ألىف، كمىا هىو مبىين فىي الفقىرة الفرعيىة        -1المشار إليها في التذييل 

ديم هذا التحقق مع كل طلب خاي بشريحة من الشىرائح ويتعىين   اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تق

)أ( 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعيىة  

 من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

لتقىديم طلىب الشىريحة التاليىة، مىع       وصف خطىي للنشىاطات التىي سُيضىطلع بهىا حتىى الوقىت المزمىع         )ج(

إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعىين االعتبىار.   

وينبغىىي أن يتضىىمن الوصىىف أيضىىا اإلشىىارة إلىىى الخطىىة الشىىاملة والتقىىدم المحىىرز، فضىىال عىىن أي         

ملة. وينبغىي أن يغطىي هىذا الوصىف السىنة      تغييرات ممكنىة مىن المن ىور أن تطىرأ علىى الخطىة الشىا       

)د( من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحىدد أي تنقيحىات اعتبىر مىن     5المحددة في الفقرة الفرعية 

 الضروري إدخالها على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها؛

ات علىى اإلنترنىت.   مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تىدرج فىي قاعىدة للبيانى     )د(

ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنىة التنفيذيىة فيمىا يتعلىق بالشىكل المطلىوب، ينبغىي تقىديم         

البيانات على االنترنت. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية مىع  

)أ( أعىاله(  1ن ىر الفقىرة الفرعيىة    كل طلب شىريحة، كىال مىن السىرود والوصىف الخىاي بىالتقرير )ا       

)ج( أعاله(، وسىتغطي نفىس الفتىرات الزمنيىة والنشىاطات؛ كمىا أنهىا        1والخطة )ان ر الفقرة الفرعية 

)ج( 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطىة الشىاملة وفقىا للفقىرة الفرعيىة      

بالنسىبة للسىنوات السىابقة والمقبلىة، سىوف يشىمل        أعاله. ومىع أن المعلومىات الكميىة غيىر مطلوبىة إال     

الشىىكل خيىىار تقىىديم معلومىىات إضىىافية فيمىىا يتعلىىق بالسىىنة الجاريىىة إذا رغىىب البلىىد والوكالىىة المنفىىذة        

 الرئيسية في ذلك؛
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)أ( إلىى  1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخق المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من  (ه)

 )د( أعاله.1

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5ذييل الت 
     

تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية مسؤولية حماية واستعادة وحفظ جميع الن م اإليكولوجية  والموارد  1

نية الطبيعية والخدمات البيئية من أجل تشجيع التنمية المستدامة. كما تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ السياسات الوط

المتعلقة بتغير المناخ وحماية طبقة األوزون. وترصد وحدة األوزون الوطنية )التابعة للوزارة( استهالك وإنتاج جميع 

المواد المستنفدة لألوزون من خالل األفرقة اإلقليمية. ومن المتوقع إجراء عمليات تفتيش في الشركات التي تم تحويلها 

 لضمان عدم استعمال هذه المواد بعد إكمال المشاريع. إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون

وعرضت حكومة المكسيك استمرار تنفيذ األنشطة وستعرض ذلك وستؤيد المشاريع من خالل الدعم  -2

 المؤسسي على مدار السنوات المقبلة. ومن شأن ذلك أن يضمن نجاح أي نشاط موافق عليه للمكسيك.

شطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا مهما من عناصر خطة إدارة ويعتبر الرصد الوّثيق لجميع األن -3

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومسألة رئيسية لتحقيق االمتثال. وستكون هناك اجتماعات تنسيق دورية مع 

)أي  أصحاب المصلحة من الصناعة ومستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والجهات الحكومية المعنية

وزارات االقتصاد والطاقة والصحة( ومختلف الرابطات الصناعية وجميع القطاعات المشمولة بالخطة من أجل وضع 

االتفاقات والتدابير الالزمة لالضطالع باألنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المحدد وبطريقة منسقة. 

 زالة سيتم رصدهما من خالل زيارات للموقع على مستوى الشركات.وفي قطاع التصنيع، فإن تنفيذ العملية وإنجاز اإل

وسيتم االضطالع برصد سنوي من خالل ن ام إصدار التراخيق والحصق المتعلق بالمواد المستنفدة  -4

 لألوزون. وسُيضطلع بزيارات للموقع من قبل خبراء دوليين مستقلين.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد فىي وّثيقىـة المشىروع علىى النحىو      التنفيذية ستكـون الوكالـة  1

 التالي:

ضىىمان التحّقىىق مىىن األداء والتحّقىىق المىىالي بمقتضىىى هىىذا االتفىىاق واإلجىىراءات والمتطّلبىىات الداخليىىة     )أ(

الهيدروكلوروفلوروكربونيىىة الخاّصىىة  الخاّصىىة بىىه، علىىى النحىىو المبىىّين فىىي خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد  

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ )ب(

تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بهىا قىد ُأكملىت     )ج(

 ألف؛-4في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل  على النحو المبّين

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبىار فىي اسىتكماالت الخطىة الشىاملة وفىي        )د(

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

اصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطىة الشىاملة علىى    الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخ (ه)

وتشىتمل متطلبىات اإلبىالغ علىى تقىديم      ألىف لتقىديمها إلىى اللجنىة التنفيذيىة.      -4النحو المحدد في التذييل 

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
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لمستقلين المىؤّهلين للمراجعىات التقنَيىة التىي تعّهىدت بهىا الوكالىة المنفىذة         ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين ا )و(

 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

ضىىمان وجىىود آلّيىىة تشىىغيلية تمّكىىن مىىن تنفيىىذ خطىىة التنفيىىذ بطريقىىة فعالىىة ومتسىىمة بالشىىفافية واإلبىىالغ    )ح(

 الدقيق عن البيانات؛

 منفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة ال )ط(

مىن االتفىاق، تحديىد، بالتشىاور مىع البلىد        11في حالة خفض التمويل نتيجىة عىدم االمتثىال وفقىا للفقىرة       )ي(

، تخصيق التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالىة منفىذة أو   والوكالة المنفذة المتعاونة

 ّثنائية معنية؛

  ضمان أَن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )ل(

مىة  بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسىية باختيىار من    2

مسىىتقلة وتكليفهىىا بىىإجراء التحقىىق مىىن نتىىائج خطىىة إدارة إزالىىة المىىواد الهيدروكلوروفلوروكربونيىىة واسىىتهالك    

)ب( 1)ب( مىن االتفىاق والفقىرة الفرعيىة     5ألف، وفقىا لمىا جىاء بىالفقرة الفرعيىة      -1المواد المذكورة في التذييل 

 ألف.-4من التذييل 

 

 متعاونةباء: دور الوكالة المنفذة ال -6التذييل 

 

المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشىطة. ويىتم مواصىلة تحديىد هىذه األنشىطة فىي الخطىة         التنفيذية تكون الوكالة  1

 الشاملة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

 

 تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛ )أ(

ا الوكالىة المنفىذة المتعاونىة، والرجىوع إلىى الوكالىة       مساعدة البلد في تنفيذ وتقيىيم األنشىطة التىي تمولهى     )ب(

  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحىو   )ج(

   ألف.-4الوارد في التذييل 

 

 تمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفيضات في ال -7التذييل 

 

دوالر أمريكىي عىن كىّل     52من هىذا االتفىاق، يمكىن تخفىيض مبلىغ التمويىل المخّصىق بمقىدار          11وفقا للفقرة  1

مىىن  2-1كيلىىوغرام مىىن قىىدرات اسىىتنفاد األوزون مىىن االسىىتهالك الىىذي يتجىىاوز المسىىتوى المحىىدد فىىي الصىىف   

 ألف.-2من التذييل  2-1د في الصف ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحد-2التذييل 
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 الرابع عشر مرفـقال

 

 التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف واللجنة السودانحكومة بين محدث اّتفاق 

 كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو
 

 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" السودان هذا االتفاق التفاهم بين حكومة يمّثل 1-

من  36,89 ألف )"المواّد"( إلى كمية ثابتة قدرها -1ل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعما

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  7112يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 

 . مونتريال

 

من  1.7ستلكا  السنو  للمواّد على النحو المبّين في الفف األفيي يوافق البلـد على االلتزام بحدود اال 2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال فضكا عن  من هذا االتفاق ألف )"األهداف والتمويل"( -7التذييل 

التنفيذية بتعّلداتلا  ألف. وييبل البلد أّنه، بيبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة-1لجميع المواد المشار إليلا في التذييل 

، يفيد الحق في طلب أو تلّيي مزيد من التمويل من الفندوق المتعّدد األطراف بالنسبة 3بالتمويل المحّددة في الفيرة 

طوة النلائية في ألف باعتباره الخ-7من التذييل  7.1أل  استلكا  للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الفف األفيي 

ألف، وفيما يتعلق بأ  استلكا  يتجاوز المستوى -1االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل التخفيضات بموجب هذا 

 )االستلكا  المؤهل المتبيي(.  3.7.3و  3.1.3ين األفيي ينفي الفف لكل مادة المحدد

 

مبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث ال 3-

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ،  -7من التذييل  1.3 التمويل المحّدد في الفف األفيي

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

 

ق وفيا للخطط اليطاعية الميدمة إلزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفا 4-

 السنو  سوف ييبل البلد إجراء تحّيق مستيّل من تحييق حدود االستلكا )ب( من هذا االتفاق، 5ووفيا للفيرة الفرعية 

تحييق المشار إليه أعكاه وسيجرى ال من هذا االتفاق.ألف -7من التذييل  7.1للمواد كما يأتي في الفف  المذكورة

 المعنية.المنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تيديم التمويل وفيًا للجدول الزمني للموافية على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5-

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافية عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع على األقل بالشروط التالية 

 

لجميع السنوات المعنّية.  ألف-7من التذييل  7.1في الفف  أن يكون البلد قد حيق األهداف المحددة ( أ)

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيلا الموافية على 

إلبكاغ ببيانات البرامج اليطرية في تاريخ انعياد اجتماع اللجنة يوجد فيلا التزام با ال السنوات التي

 التنفيذية الذ  ييدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحيق بشكل مستيل من تحييق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحيق  ( ب)

 غير مطلوب؛
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تنفيذ"( ط الرير وخطاألف )"شكل تي-3التذييل  على هيئة السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تي )ج(

وتشير إلى أنه قد حيق مستوى متيدم من التنفيذ  ؛تغطي كل سنة من السنوات التيويمية السابية

لألنشطة التي ُشرع فيلا في الشرائح الموافق عليلا سابيا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

 المائة ؛في  71الشريحة الموافق عليلا سابيا يزيد عن 

نلاية ألف تغطي كل سنة تيويمية حتى  -3على هيئة التذييل  سنويةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د(

، أو حتى وتشمللا السنة التي ُيطلب فيلا تمويل الشريحة التالية بميتضى الجدول الزمني للتمويل

 و  األخيرة؛ الشريحةموعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات الميدمة إلى االجتماع الثامن والستين  (ه)

وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحفص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

من امتثال الليدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والفادرات، وبأن النظام يض

البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية المنفوص عليه في بروتوكول 

 مونتريال لمدة هذا االتفاق.

 

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بميتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابية  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنلا  خطي"( وتبلغ عن تنفألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّيق المستّيل على النحو المبّين -5وفيًا ألدوارها ومسؤولياتلا المحّددة في التذييل 

 .أعكاه 3في الفيرة 

 

ي إعادة تخفيص المبالغ الموافق عليلا، أو جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة ف 7-

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة في االستلكا  وهذه المبالغ وفيًا لتغّير الظروف، من أجل تحييق أسلس خفض 

 

ميدمذة   سذنوية في خطة تنفيذذ  إما إعادات التخفيص المفّنفة كتعديكات رئيسّية يجب أن ُتًوَثق مسبيًا  )أ(

أعذذكاه أو كتنيذذيح لخطذذة تنفيذذذ سذذنوية قائمذذة تيذذدم ثمانيذذة   )د( 5فذذي الفيذذرة الفرعيذذة  ما هذذو متوقذذعحسذذب

 بما يلي:. وتتعلق التغييرات الرئيسية أسابيع قبل أ  اجتماع للجنة التنفيذية للموافية عليلا

 ؛  المسائل التي يمكن أن تتعلق بيواعد أو سياسات الفندوق المتعدد األطراف (1)

 ؛  هذا االتفاقشروط غييرات التي تؤد  إلى تعديل أ  شرط من الت (7)

التغييرات فذي المسذتويات السذنوية للتمويذل المخفذص لفذرادى الوكذاالت الثنائيذة أو المنفذذة           (3)

 لمختلف الشرائح؛ و 

تيديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحاليذة،   (3)

فذذي المائذذة مذذن مجمذذوع  31إزالذذة أ  نشذذاط مذذن خطذذة التنفيذذذ السذذنوية، تزيذذد تكاليفذذه عذذن أو 

 تكاليف آخر شريحة موافق عليلا؛

 السذذنويةتنفيذذذ اليمكن إدماجلذذا فذذي خطذذة   فذذإعذذادات التخفذذيص غيذذر المفذذّنفة كتعذذديكات رئيسذذية،      )ب(

التنفيذذذ التنفيذيذة بشذأنلا فذي تيريذر     الموافذق عليلذا، والتذي تكذون عندئذذ قيذد التنفيذذ، ويذتّم إبذكاغ اللجنذة           

 السنو  الكاحق؛

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيذا الميترحذة فذي خطذة إدارة      )ج(
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إزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليلا، يتعين الحفول على موافية اللجنذة التنفيذيذة   

تنفيذ سنوية أو تنييح للخطة الموافق عليلا. ويجب أن ُيحدد فذي الطلذب الميذدم لتغييذر      كجزء من خطة

التكنولوجيذا التكذاليف اإلفذافية المرتبطذة بلذا واألثذذر المحتمذل علذى المنذاف وأ  اخذتكاف فذي أطنذذان           

ت قذذدرات اسذذتنفاد األوزون التذذي سذذيتم إزالتلذذا، حسذذبما ينطبذذق األمذذر. ويوافذذق البلذذد علذذى أن الوفذذورا 

المحتملذذة فذذي التكذذاليف اإلفذذافية المتعليذذة بتغييذذر التكنولوجيذذا سذذتؤد  إلذذى خفذذض مسذذتوى التمويذذل     

 الشامل بموجب هذا االتفاق وفيا لذلك؛ و

سذذوف تعذذاد أ  مبذذالغ متبييذذة إلذذى الفذذندوق المتعذذدد األطذذراف لذذدى االنتلذذاء مذذن الشذذريحة األخيذذرة      )د(

 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق

االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في اليطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبففة خاصة سوف ُيولى  8-

 لما يلي:

 

أن يستعمل البلذد المرونذة المتاحذة بموجذب هذذا االتفذاق لمعالجذة االحتياجذات الخاّصذة التذي قذد تطذرأ              )أ(

 و خكال تنفيذ المشروع؛

ذة المعنيذة بعذين االعتبذار الكامذل الشذروط الذواردة بذالميررين        أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائيذة والمنفذ   )ب(

 خكال تنفيذ الخطة. 34/6و 31/111

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي ييوم بلا أو  9-

على أن تكون الوكالة  اليونيدوتفاق. وقد وافيت االالتي ُيضطلع بلا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا 

المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. وُيوافق البلد على عمليات 

إطار برنامج أعمال الرصد والتيييم التابعة للفندوق المتعّدد األطراف أو في  التيييم التي قد ُتجر  في إطار برامج

 في هذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التالتيييم التابع أل  من الوكا

 

فمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبكاغ عنلا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتوافق  )ب(. 5 فيرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحفر التحيق المستيل وفيا للبموجب هذا االتفاق، 

من  7.7 األفيي اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الفف

 .ألف-7التذييـل 

 

في حال عدم تمّكن البلد، أل  سبب من األسباب، من تحييق األهداف المتعلية بإزالة المواد المحددة في  11-

، أو عجزه على أ  وجه آخر عن االمتثال للذا االتفاق، فعندئذ ييبل البلد بأنه لن ألف-7من التذييل  7.1ألفيي الفف ا

يحّق له الحفول على التمويل وفيًا لجدول الموافية على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تيديرها، أن تعيد 

لى التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه منيح للموافية عزمني التمويل إلى وفعه وفيًا لجدول 

بكافة التزاماته التي كان من الميرر أن تتحيق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافية على التمويل. 

تخفيضات في )" ألف -2تذييل المحّددة في ال بالييمةويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل 

من تخفيضات االستلكا  غير الُمنجزة في أ  سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل "(التمويل بسبب عدم االمتثال

ميدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد للذا االتفاق 

ءها اليرارات ذات الفلة. وبعد اتخاذ هذه اليرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائيا أمام الشرائح على حدة، وتتخذ إزا

 .أعكاه 5الميبلة وفيا للفيرة 
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تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أ  قرار للجنة التنفيذية في المستيبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

 ستلكا  أو أ  أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاع اال

 

من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا  و سوف يستجيب البلد أل  طلب معيول من اللجنة التنفيذية 13-

عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطكاع على المعلومات الضرورية للتحيق من االمتثال  ةخاص بففةاالتفاق. و

 ذا االتفاق.لل

 

خطة إدارة إزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق الميترن بلا في المرحلة األولى من يتم إنجاز  14-

ألف. وفي حالة -7االستلكا  في التذييل مستوى نلاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيلا حد أقفى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 2)د( والفيرة 5في الخطة والتنييحات التالية عليلا وفيا للفيرة الفرعية بياء أنشطة معلية جرى التنبؤ بلا 

الفيرات تستمر أنشطة اإلبكاغ المنفوص عليلا في سإتماملا حتى نلاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبيية. و

 ذلك. خكافاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتماملا ألف -3من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1 الفرعية

 

المحّددة في هذا االتفاق حفرًا فمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين في  الشروطتنفذ جميع  15-

يتم تحديد هذا االتفاق. وكافة المفطلحات المستعملة في هذا االتفاق للا المعنى المنسوب إليلا في البروتوكول، ما لم 

 .غير ذلك هنا

 

يحل هذا االتفاق الُمحّدث محل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان واللجنة التنفيذية في  . 61

 االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية.
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 تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

 نيطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستلكا  المجموعة المرفق المادة

 فاد األوزون()بأطنان قدرات استن

 11,6 األولى جيم 77-الليدروكلوروفلوروكربون

 39,0 األولى جيم ب131–الليدروكلوروفلوروكربون

 50,6   المجموع
 

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 التعريف الخط

 

  توكول مونتريالالجدول الزمني للتخفيض الوارد في برو 1.1

التابع للمرفق جيم  ، مواد المجموعة األولى )طن من 

 قدرات استنفاد األوزون(

 

غير  غير متوفر

 متوفر
غير 

 متوفر
 غير متوفر 47,43 47,43 47,43 52,70 52,70

الحد األقفى المسموح به   من إجمالي االستلكا   الوارد  1.2

رات استنفاد في المرفق جيم، المجوعة األولى )طن من قد

   األوزون(

غير  غير متوفر

 متوفر
غير 

 متوفر
 غير متوفر 36,89 42,13 47,43 52,70 52,70

على  الوكالة المنفذة الرئيسيةوافيت اليونيدو بففتلا  2.1

 التمويل  )دوالر أمريكي(
1.056.341 0 250.000 0 110.000 0 0 40.000 1.456.341 

 108.476 2.800 0 0 7.700 0 18.750 0 79.226 ة الرئيسية )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم للوكالة المنفذ 2.2

 1.456.341 40.000 0 0 110.000 0 250.000 0 1.056.341 إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي( 3.1

 108.476 2.800 0 0 7.700 0 18.750 0 79.226 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 3.2

 1.564.817 42.800 0 0 117.700 0 268.750 0 *1.135.567 الي تكاليف الدعم المتفق عليه )دوالر أمريكي(إجم 3.3

 4,28 التي تم االتفاق على تحيييلا بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 77-المواد الليدروكلوروفلوروكربونيةمجموع إزالة  4.1.1

 0,00 التي يتعين تحيييلا في المشاريع المعتمدة سابيا )طن من قدرات استنفاد األوزون( 77-روكلوروفلوروكربونيةالمواد الليدإزالة  4.1.2

 7,32 )طنا من قدرات استنفاد األوزون( 77-لمواد الليدروكلوروفلوروكربونيةالمتبيي من االستلكا  المؤهل ل 4.1.3

 0 ب التي تم االتفاق على تحيييلا بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون(131-ونيةالمواد الليدروكلوروفلوروكربمجموع إزالة  4.2.1

 *11,87 ب التي يتعين تحيييلا في المشاريع المعتمدة سابيا )طن من قدرات استنفاد األوزون(131-المواد الليدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  4.2.2

 27,13 ب )طنا من قدرات استنفاد األوزون(131-لمواد الليدروكلوروفلوروكربونيةلالمتبيي من االستلكا  المؤهل  4.2.3

 *الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين بالنسبة ألربع شركات تفنع رغاو  العزل و تندرج هنا في هذا االتفاق.
 

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 

-7في السنة المحددة في التذييل خير يل الشرائح الميبلة للموافية عليه في االجتماع األسيجر  النظر في تمو .1

 ألف.
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 تنفيذ  الألف : شكل تقارير وخطط  -4التذييل 
 

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

 منذ السنة السابية للتيريذر شأن التيدم المحرز ب ، ترد فيه البيانات حسب السنة التيويمية،تيرير مسرود )أ(

السذذابق، وتعليذذق علذذى حالذذة البلذذد فيمذذا يتعلذذق بإزالذذة المذذواد، وكيفيذذة إسذذلام مختلذذف النشذذاطات فيلذذا،    

وينبغي أن يشتمل التيرير على المواد المستنفدة لذألوزون التذي أزيلذت    وكيفية ارتباط بعضلا ببعض. 

ب المذادة، والتكنولوجيذا البديلذة المسذتخدمة والبذدائل ذات الفذلة       كنتيجة مباشرة لتنفيذذ األنشذطة، حسذ   

التي أدخلت، للسماح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج مذن تغييذر فذي االنبعاثذات ذات     

وينبغذذي أن يسذذلط التيريذذر الضذذوء كذذذلك علذذى اإلنجذذازات والخبذذرات والتحذذديات         الفذذلة بالمنذذاف.  

تغييذرات تطذرأ علذى الظذروف     أ  اطات المدرجة في الخطة، وأن يعلذق علذى   المرتبطة بمختلف النش

فذذي البلذذد، وأن ييذذدم غيذذر ذلذذك مذذن المعلومذذات ذات الفذذلة. وينبغذذي أن يشذذتمل التيريذذر أيضذذا علذذى       

السذابق تيذديملا، كحذاالت التذأخير،     التنفيذذ السذنوية    ميارنة بخطة )خطذط( معلومات عن أ  تغييرات 

ة في إعادة تخفيص المبالغ خذكال تنفيذذ الشذريحة، علذى النحذو المنفذوص       وحاالت استخدام المرون

من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن ييذدم مبذررات حذدوثلا. وسذيغطي      2عليه في الفيرة 

)أ( مذن االتفذاق، ويمكذن    5التيرير المسذرود جميذع السذنوات ذات الفذلة المحذددة فذي الفيذرة الفرعيذة         

 أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛ باإلفافة إلى ذلك

تيريذذر للتحيذذق مذذن نتذذائج خطذذة إدارة إزالذذة المذذواد الليدروكلوروفلوروكربونيذذة واسذذتلكا  المذذواد          )ب(

)ب( مذن االتفذاق. ومذا لذم تيذرر      5ألذف، كمذا هذو مبذين فذي الفيذرة الفرعيذة        -1المشار إليلا في التذييل 

، يتعين تيديم هذا التحيق مع كل طلب خاص بشريحة من الشذرائح ويتعذين   اللجنة التنفيذية خكاف ذلك

)أ( 5أن ييدم التحيق من االستلكا  لجميع السنوات ذات الفلة على النحو المحدد في الفيرة الفرعيذة  

 من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تيرير تحيق عنلا؛

 الشذريحة التاليذة   ايذة السذنة المزمعذة لتيذديم طلذب     حتذى نل وصف خطي للنشاطات التي سُيضذطلع بلذا    )ج(

أخذذ التجذارب المكتسذبة والتيذدم المحذرز فذي تنفيذذ        مذع  و األنشذطة  ، مع إبراز التذرابط بذين  وشاملة للا

. وينبغذي أن  ؛ وستيدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التيويميةالشرائح السابية بعين االعتبار

لى الخطذة الشذاملة والتيذدم المحذرز، فضذكا عذن أ  تغييذرات ممكنذة         يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إ

المحذذددة فذذي  السذذنواتمذذن المنظذذور أن تطذذرأ علذذى الخطذذة الشذذاملة. وينبغذذي أن يغطذذي هذذذا الوصذذف  

علذى   بالتففذيل التغييذرات التذي أدخلذت    )د( من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفيرة الفرعية 

. ويمكن تيديم وصف األنشطة المسذتيبلية كجذزء مذن نفذس الوثييذة      يرا للاالخطة الشاملة وأن ييدم تفس

 ؛بوصفه التيرير السرد  بموجب الفيرة الفرعية )ب( أعكاه

ط التنفيذذ السذنوية الميدمذة    خطذ و بجميع تيارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د(

ذه المعلومذات الكميذة، التذي يتعذين تيذديملا حسذب       . وسذتعدل هذ  علذى اإلنترنذت   قاعدة بياناتمن خكال 

السذذنة التيويميذذة مذذع كذذل طلذذب شذذريحة، كذذكا مذذن السذذرود والوصذذف الخذذاص بذذالتيرير )انظذذر الفيذذرة   

وخطذذة التنفيذذذ السذذذنوية وأ    )ج( أعذذكاه(،  1)أ( أعذذكاه( والخطذذة )انظذذر الفيذذرة الفرعيذذة      1الفرعيذذة  

 و الزمنية والنشاطات؛ وستغطي نفس الفتراتتغييرات في الخطة الشاملة، 

 أعكاه. د()1)أ( إلى 1حوالي خمس فيرات، يلخص الفيرات الفرعية من  منموجز تنفيذ   (ه)
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 األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 

 

ستعين وحدة األوزون الوطنية مؤسسة وطنية تيوم برصد كافة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  1

لوروكربونية. وسوف تيدم هذه المؤسسة تيارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة من خكال وحدة الليدروكلوروف

 األوزون الوطنية إلى الوكالة المنفذة الرئيسية. 

ستيوم وحدة إدارة المشروع )موظف المشروع الوطني( بتنسيق العمل اليومي في تنفيذ المشروع كما  - 7

والليئات غير الحكومية والمنظمات على تنظيم أنشطتلا من أجل التنفيذ السلس  ستساعد أيضا المؤسسات والحكومة

 للمشروع وتساعد الحكومة على رصد التيدم في التنفيذ واإلبكاغ إلى اللجنة التنفيذية. 

سيتم التحيق من تحييق أهداف األداء المحددة في الخطة بناء على طلب من اللجنة التنفيذية وذلك من قبل  - 3

 ة محلية مستيلة أو مستشارين محليين مستيلين تتعاقد معلم الوكالة المنفذة الرئيسية.شرك
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -1التذييل 
 

 :طة تشمل ما يلي على األقلنشمن األولة عن مجموعـة ؤستكـون الوكالـة الرئيسيـة مس 1

هذذذا االتفذذاق واإلجذذراءات والمتطّلبذذات الداخليذذة   فذذمان التحّيذذق مذذن األداء والتحّيذذق المذذالي بميتضذذى  )أ(

الخاّصذذة المذذواد الليدروكلوروفلوروكربونيذذة إزالذذة إدارة الخاّصذذة بذذه، علذذى النحذذو المبذذّين فذذي خطذذة  

 بالبلد؛

 ؛ألف-3 لوالتياريــر الكاحيـة على النحو المبيـن في التذييـ التنفيذ طمساعدة البلد في إعـداد خط )ب(

للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحييت وأن األنشذطة السذنوية المرتبطذة بلذا     ستيل إلى امتحّيق  تيديم )ج(

 ؛ألف-3تنفيذ بما يتمشى مع التذييل القد ُأكملت على النحو المبّين في خطة 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتيدم المحرز بعين االعتبذار فذي اسذتكماالت الخطذة الشذاملة وفذي        )د(

 ألف؛-3)د( من التذييل 1)ج( و1الميبلة تمشيا مع الفيرتين الفرعيتين  السنويةنفيذ تالخطط 

والخطذة الشذاملة علذى     بتيارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبكاغ الخاصة  (ه)

 ؛ألف لتيديملا إلى اللجنة التنفيذية-3النحو المحدد في التذييل 

 براء التينيين المستيلين المؤّهلين للمراجعات التينَية ؛فمان تنفيذ الخ )و(

 إجراء ملاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

تنفيذذذ بطرييذذة فعالذذة ومتسذذمة بالشذذفافية واإلبذذكاغ  الفذذمان وجذذود آلّيذذة تشذذغيلية تمّكذذن مذذن تنفيذذذ خطذذة   )ح(

 الدقيق عن البيانات؛

مذن االتفذاق، تحديذد، بالتشذاور مذع البلذد،        11رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثذال وفيذا للفيذ    )ط(

 تخفيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

 و  فمان أَن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيلا إلى استعمال المؤشرات؛ ( )

 دار  والتيني عند الطلب.تيديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإل ( )
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أ  آراء يعَرب عنلا بعين االعتبار، ستيوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  7

مستيل وتكليفه بإجراء التحيق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الليدروكلوروفلوروكربونية واستلكا  

)ب( من التذييل 1)ب( من االتفاق والفيرة الفرعية 5، وفيا لما جاء بالفيرة الفرعية ألف-1المذكورة في التذييل  المواد

 ألف.-3

 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  دوالر أمريكي 711 من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّفص بميدار 11وفيا للفيرة  1

ألف -7من التذييل  7.1يتجاوز المستوى المحدد في الفف الذ  من االستلكا  ستنفاد األوزون من قدرات ا كيلوغرام

 ألف.-7من التذييل  7.1لكل سنة لم يتحيق فيلا اللدف المحدد في الفف 
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 أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي التي راء اآل

 الثالث والسبعينمقدمة إلى االجتماع ال
 

 الجزائر

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للجزائر، وتالحظ مع  .1

التي تبين أن البلد قد دعم اإلزالة الكاملة  3112لغ أمانة األوزون بيانات عام التقدير أن البلد قد أب

. ويسر اللجنة التنفيذية 3112للكلوروفلوروكربون والهالونات، وأمتثل لهدف تجميد الهيدروكلوروفلوروكربون في 

، وأن وحدة األوزون أن تشير الى أنه على الرغم مما حدث من تأخير، جرى شغل وظيفة المنسق الوطني لألوزون

الوطنية تعمل اآلن بصورة فعالة. ولذا تأمل اللجنة في أن تواصل الجزائر خالل العامين القادمين، تنفيذ نظامها 

الفعال الخاص بالتراخيص والحصص، ونشر المعلومات، واستثارة الوعي، وإبالغ البيانات، وسوف تنسق عملية 

 بون بنجاح.تنفيذ أنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكر

 انتيغوا وبربودا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي النتغوا وبربودا،  .3

التي تبين أن البلد قد حقق هدف تجميد  3112لعام  7وتالحظ أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة 

تأمل اللجنة التنفيذية في أن تقدم انتغوا وباربودا الشريحة الثانية من . ولذا 3112الهيدروكلوروفلوروكربون في 

، وأن تواصل خالل العامين 3112المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 القادمين تنفيذ أنشطة أزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بنجاح.

 

 أرمينيا

 

التعزيز المؤسسي. وعالوة على ذلك مشروع التقدم الذي أحرزته أرمينيا من خالل تنفيذ  إلى يةاللجنة التنفيذأشارت  3.

أهداف  لتحقيقزارة البيئة قد أثبتت التفاني لوضمن الهيكل اإلداري  العاملةأن وحدة األوزون الوطنية باللجنة التنفيذية  تقر

إلزالة المواد أجل تحقيق االمتثال للجدول الزمني  تعاونها الكامل إلى الوكاالت المنفذة من ومددتالبرنامج 

البلد  اللجنة التنفيذية أنه في العامين المقبلين، سوف تواصل أرمينيا جهودها لتنفيذ خطةولذلك تأمل . الهيدروكلوروفلوروكربونية

 د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواهداف خف  أللبلد ا، من أجل ضمان امتثال إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد على وجه الخصوص تتوقع اللجنة التنفيذية أن شريحة ولبروتوكول مونتريال. 

الرابع قدم إلى االجتماع وف تالحقا سولكنها سحبت  الثالث والسبعينإلى االجتماع  التي قدمت الهيدروكلوروفلوروكربونية

 . والسبعين
 

 المتعددة القوميات جمهورية بوليفيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لدولة بوليفيا المتعددة  .4

، وأبلغ أمانة األوزون عن بيانات 3112القوميات وتالحظ مع التقدير أن البلد قد صدق على تعديل بيجين في 

بحالة االمثتال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال. وتقر اللجنة  االستهالك التي تشير الى أن الطرف قد احتفظ

التنفيذية الجهود التي بذلتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات فيما يتعلق بأنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون إاّل أنها 

األوزون بالكامل في الخطط  تالحظ التناوب المتكرر لموظف األوزون الوطني، والحاجة الى إدراج قضايا حماية

الوطنية لكي يمكن تحقيق إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في المستقبل حسبما هو مقرر. وتشجع اللجنة التنفيذية 

حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات على ضمان استمرارية موظف األوزون الوطني، وتأمل في أن يتمكن البلد 
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في المائة في  11رحلة القادمة لمشروع التعزيز المؤسسي من تحقيق الخف  بنسبة بفضل تنفيذ األنشطة خالل الم

 .3112استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في 

 بروني دار السالم

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبروني دار السالم  .2

التي تبين أن البلد قد حقق تجميد استهالك  7غ أمانة األوزون بيانات المادة وتالحظ مع التقدير أن البلد قد أبل

وتقر مع التقدير بأن بروناي دار السالم لديها نظام للتراخيص والحصص  3112الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 

نفذت بطريقة تتسم  حسن التنظيم، وأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد

بالكفاءة وحسنة التوقيت. واللجنة التنفيذية على ثقة بأن بروني دار السالم سوف تواصل األنشطة على مستوى 

في المائة من استهالكها من  11المشروع ومستوى السياسات لتمكين البلد من تحقيق الخف  بنسبة 

 .3112الهيدروكلوروفلوروكربون في 

 الصين

التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمرحلة الحادية عشرة  استعرضت اللجنة .6

للصين والحظت مع التقدير أن الصين قد دعمت بنجاح عملية إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية باستثناء الكميات 

دة بمقياس للجرعات المعتمدة على الموافق عليها بموجب إعفاءات االستخدامات الضرورية )أجهزة االستنشاق المزو

الكلوروفلوروكربون، ورابع كلوريد الكربون وبروميد الميثيل(. كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير التقدم الذي 

أحرزته الصين في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وأحاطت اللجنةعلما بأن الصين تنفذ سياسات وقواعد للرقابة 

واد المستنفدة لألوزون، وعززت من التنسيق فيما بين مختلف الوكاالت فضال عن روابط ورصد استخدام الم

الصناعة بشأن تنفيذ المشروع. وسوف تواصل الصين، خالل المرحلة الحادية عشرة من مشروع التعزيز المؤسسي 

قيق أهداف إزالة المواد تدعيم قدرات اإلدارة الوطنية لديها لكي تنفذ وترصد بصورة فعالة األنشطة المتعلقة بتح

الذي حدده بروتوكول مونتريال.  3112المستنفدة لألوزون لتحقيق هدف إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 

وسوف تواصل الصين إنفاذ السياسات والقواعد التي تستهدف تحقيق ودعم عملية إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

التزام أصحاب المصلحة بأنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون ذات ومواصلة زيادة عملية التوعية، وضمان 

الصلة على وجه الخصوص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولضمان التمويل لتنفيذ المرحلة الثانية من أنشطة 

التنفيذية عن . وأعربت اللجنة 3131خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد لتحقيق أهداف عام 

توقعها بأن تدعم الصين، خالل العامين القادمين، التقدم المتحقق في أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون واالرتكاز 

 عليها وخاصة لتحقيق االمتثال بتدابير الرقابة القادمة لبروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالهيدروكلوروفلوروكربون.

 

 كوت ديفوار

ة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكوت ديفوار استعرضت اللجن .7

التي تشير الى أنه في حالة امتثال لتجميد استهالك  3112وتالحظ مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات 

التنفيذية كوت ديفوار على الجهود الهيدروكلوروفلوروكربون الالزم بمقتضى بروتوكول مونتريال. وتهنىء اللجنة 

التي بذلتها لخف  استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتقدم المحرز في الشريحة األولى من المرحلة 

األولى من خطة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إاّل أنها تالحظ التأخير الذي حدث في تقديم الشريحة الثانية 

ألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك تأمل اللجنة التنفيذية في أن من المرحلة ا

تواصل كوت ديفوار، خالل العامين القادمين، تنفيذ نظام التراخيص والحصص، وخطة إدارة إزالة المواد 

في المائة في استهالك  11الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات التعزيز المؤسسي لتحقيق الخف  بنسبة 

 .3112الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 
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 الجمهورية الدومينيكية

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للجمهورية الدومينيكية  .8

أن الطرف قد حقق تجميد استهالك  التي تبين 7وتالحظ مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة 

. وتالحظ اللجنة أيضا العالقة الفعالة 3112الهيدروكلوروفلوروكربون عند خط األساس الخاص به بحلول عام 

القائمة فيما بين موظفي وحدة األوزون الوطنية والجمارك وغيرهم من موظفي اإلنفاذ، وأن البلد قد خصص فريقا 

ويقر التزام الحكومة المستمر بتعيين موظف رفيع المستوى إلدارة أنشطة بروتوكول  كامال لمكتب األوزون الوطني،

مونتريال. وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تحافظ الجمهورية الدومينيكية، بفضل األنشطة المقررة للمرحلة القادمة، 

لوروفلوروكربون حسب طلب في المائة في استهالك الهيدروك 11المحافظة على قوة الدفع وتحقيق الخف  بنسبة 

 .3112بروتوكول مونتريال في عام 

 أثيوبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألثيوبيا، وتالحظ مع  .9

التي تبين أنها قد حققت تجميد استهالك  7التقدير أن أثيوبيا قد أبلغت أمانة األوزون بيانات المادة 

، وأنها في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وتالحظ اللجنة التنفيذية كذلك مع 3112دروكلوروفلوروكربون في الهي

التقدير تفعيل نظام التراخيص في البلد، ومن ثم فإنها تأمل في أن تواصل أثيوبيا، خالل العامين القادمين، تنفيذ أنشطة 

في المائة في  11  استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق خطوة خف

3112. 

 غينيا بيساو

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغينيا بيساو، وتالحظ  .11

بتجميد استهالك  التي تبين أنها في حالة امتثال 3112مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات عام 

الهيدروكلوروفلوروكربون حسبما طلب بروتوكول مونتريال. وتقر اللجنة التنفيذية بالنجاح الذي حققه البلد في 

الرقابة على الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ضمن إطار االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، 

العامين القادمين أنشطة البرنامج القطري، وأنشطة إزالة وتأمل في أن تنفذ غينيا بيساو خالل 

في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  11الهيدروكلوروفلوروكربون بنجاح، وأن تحقق الخف  بنسبة 

 .3112بحلول عام 

 

 األردن 

 

المؤسسي للمملكة مع طلب مشروع تجديد التعزيز  المقدم الختامي تقريرالاستعرضت اللجنة التنفيذية  -11

على وجه وبروتوكول مونتريال على مر السنين. باألردن  إلى التزاممع التقدير  وأشارتاألردنية الهاشمية 

للمواد وضع نظام التراخيص والحصص المحددة على  األردن حث هذا االلتزامالخصوص، 

تحقيق هدف تجميد استهالك بقد سمح للبلد أنه ي يبدو، استنادا إلى تقارير بياناته، ذالالهيدروكلوروفلوروكربونية 

إزالة المواد تنفيذ عملية األردن  تسريع تتطلع اللجنة التنفيذية إلىو. 3112 عام فيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الستكمال الجهود شركات التصنيع القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 بروتوكول مونتريال.ألهداف الوطني في تحقيق االمتثال  الصعيدولة على المبذ
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 قيرغيزستان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لقيرغيزستان، وتالحظ  12.

قد حقق تجميد استهالك التي تبين أن البلد  3112مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات عام 

. وتقر اللجنة التنفيذية باستمرار التزام 3112الهيدروكلوروفلوروكربون حسبما طلب بروتوكول مونتريال في عام 

البلد بتنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وتأمل في أن تواصل قيرغيزستان خالل العامين القادمين تنفيذ 

في  11أنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بنجاح لتحقيق خطوة الخف  بنسبة مشروعها للتعزيز المؤسسي و

 .3112المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في 

 

 لبنان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمرحلة التاسعة للبنان،  13.

المتواصل الذي يحققه لبنان فيما يتعلق بأنشطة إزالة المواد المستنفدة  لألوزون، وتحقيقه والحظت مع التقدير النجاح 

اإلزالة الكاملة لهذه المواد باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى وجه الخصوص، وأخذت علما بأن 

ناعية، والحكومة والهيئات غير وحدة األوزون الوطنية في لبنان تعمل بصورة وثيقة للغاية مع القطاعات الص

الحكومية والجمهور في تحقيق أهدافها إلزالة المواد المستنفدة  لألوزون، وأن ذلك سوف يساعد أيضا البلد على 

. كما أحاطت اللجنة التنفيذية 3112في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في  11تحقق الخف  بنسبة 

لتي يبذلها لبنان في االرتكاز على شبكة ومعارف أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة إدارة إزالة علما مع التقدير بالجهود ا

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد. وأعربت اللجنة عن أملها في أن يواصل لبنان، خالل العامين القادمين، 

وكلوروفلوروكربون، وأنه سيواصل االرتكاز على التقدم المحرز والخبرات المكتسبة في تحقيق هدف إزالة الهيدر

تعزيز القدرات الوطنية، وإنفاذ تدابير الرقابة على المواد المستنفدة لألوزون لتدعيم عملية إزالة المواد المستنفدة 

 .3112لألوزون وتحقيق االمتثال لتدابير الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

 

 ليسوتو

تنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لليسوتو، وتالحظ استعرضت اللجنة ال 14.

التي تبين أنه في حالة امتثال ألهداف الخف  من جميع  3112مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات عام 

السيما تنفيذ نظام للتراخيص  المواد المستنفدة لألوزون، والحظت اللجنة كذلك أن ليسوتو قد اتخذت مبادرات

والحصص للرقابة على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وتدريب موظفي الجمارك، وفنيي التدريب. 

وأعربت اللجنة التنفيذية عن أملها في أن تواصل ليسوتو، خالل العامين القادمين تنفيذ نظام التراخيص وإزالة المواد 

والمساعدات التقنية والبرامج غير االستثمارية بتقدم، وتدعم وترتكز على مستوياتها الهيدروكلوروفلوروكربونية 

في المائة من استهالك  11الحالية لخف  المواد المستنفدة لألوزون والسيما خطوة الخف  بنسبة 

 .3112الهيدروكلوروفلوروكربون في 

 

 مدغشقر

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمدغشقر مع طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  15.

التي  3112تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمدغشقر، وتالحظ مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات عام 

تبين أن البلد قد دعم عملية اإلزالة الكاملة للكلوروفلوروكربون والهالونات وحقق التجميد في استهالك 

. وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل مدغشقر، خالل 3112روفلوروكربون بمستوى خط األساس في الهيدروكلو

العاملين القادمين، تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي، والشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
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ئة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في الما 11الهيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح لتحقيق الخف  بنسبة 

 حسبما طلب بروتوكول مونتريال. 3112بحلول عام 

 موريشيوس

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي، وتالحظ مع  16.

في حالة امتثال أهداف خف  المواد التي تبين أنه  3112التقدير أن موريشيوس قد أبلغت أمانة األوزون بيانات عام 

ألوزون من خالل نظام المستنفدة لألوزون بما في ذلك تنفيذ عمليات الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة ل

التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وتعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي 

تبذلها موريشيوس وتتوقع أن تواصل خالل العامين القادمين تنفيذ نظام التراخص والحصص، وخطة إدارة إزالة 

في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  11الخف  بنسبة الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق المواد 

 .3112بحلول عام 

 

 المكسيك 

 

مع  وأشارتللمكسيك التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  17.

التعزيز أنه في إطار مشروع  إلىتنفيذية اللجنة ال كما أشارت. ها المبلغ عنهااللتزامات تمتثلأن المكسيك  إلى التقدير

المواد ، عززت المكسيك قدرات وحدة األوزون الوطنية من حيث السيطرة على المؤسسي

اللجنة التنفيذية أن أولوية وحدة األوزون الوطنية تتمثل في المتابعة مع تحسين  وذكرت. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تخفي الهدف  بتحقيقونظام الحصص للسماح للبلد  المشروعات، وتنفيذ ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيضوابط 

لإلزالة الوارد في خطة إدارة إزالة المواد ، وفقا للجدول الزمني 3118في المائة في عام  21 بنسبة

ل خف  متفق عليها مع اللجنة التنفيذية لبروتوكولل أخرى أو أي أهدافللمكسيك، و/الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمونتريال في سياق الموافقة على المرحلة الثانية من 

 

 ناميبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لناميبيا، وتالحظ  18.

التي تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.  3112ت مع التقدير أن ناميبيا أبلغت أمانة األوزون بيانا

وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضا أن ناميبيا قد اتخذت خطوات معالجة إزالة المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك تنفيذ 

دريب موظفي تدابير الرقابة على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون من خالل نظام للتراخيص والحصص وت

الجمارك وفنيي التبريد. وتعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها لناميبيا وتتوقع أن تواصل، خالل العامين القادمين، تنفيذ 

 11نظام التراخيص والحصص، وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسوف تحقق الخف  بنسبة 

 حسبما طلب بروتوكول مونتريال. 3112وكربون بحلول عام في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلور
 

 

 نيجيريا

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيجيريا. وأحاطت  19.

روع التعزيز اللجنة التنفيذية علما مع التقدير باالنجازات التي حققتها نيجيريا خالل تنفيذ المرحلة السابعة من مش

 بحسب التزامها 3112المؤسسي وتحقيق تجميد استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون على مستوى خط األساس في 
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 باكستان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمرحلة الثامنة  20.

المواد الكلوروفلوروكربونية  3112اكستان قد أزالت بنجاح منذ لباكستان، وأحاطت علما مع التقدير بحقيقة أن ب

لتصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. وأحاطت اللجنة علما كذلك مع التقدير بأن باكستان قد نجحت، 

من خالل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ونتيجة لكفاءة التنسيق مع الجمارك والوكاالت الحكومية 

الرئيسية والصناعات، في تحقيق التجميد في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون عند خط األساس لالمتثال بحلول 

قبل الموعد  3114في المائة في عام  11، وأنها في طريقها الى تحقيق هدف خف  استهالك هذه المادة بنسبة 3112

تقديرها للجهود التي تبذلها باكستان لتدعيم عملية  المحدد في بروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن

اإلزالة الكاملة لمعظم المواد المستنفدة لألوزون، والتحرك بانتظام صوب تحقيق إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. 

وأعربت اللجنة التنفيذية عن األمل كذلك في أن تواصل باكستان، خالل العامين القادمين تعزيز القدرات الوطنية 

على تنفيذ برنامجها القطري لتدعيم عملية إزالة المواد المستنفدة لألوزون والهيدروكلوروفلوروكربون، وتحقيق 

التزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. كما تعرب اللجنة التنفيذية عن األمل في أن تواصل باكستان االرتكاز على 

 تدابير الرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربون في المسقبل.خبراتها في إزالة الكلوروفلوروكربون والوفاء بنجاح ب

 

 سانت كيتس ونيفيس

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت كيتس  21.

ن أن البلد قد حقق التي تبي 3112لعام  7ونيفيس، وتالحظ مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة 

. وتقر اللجنة التنفيذية مع التقدير أن سانت كيتس ونيفيس 3112الهيدروكلوروفلوروكربون في التجميد في استهالك 

تواصل إلتزامها بتعزيز وإنفاذ نظمها الخاصة بالتراخيص والحصص. واللجنة على ثقة من أن سانت كيتس ونيفيس 

في المائة بنجاح  11هيدروكلوروفلوروكربون وتحقق خطوة الخف  بنسبة سوف تحافظ على التجميد في استهالك ال

 .3112بحلول 

 سانت لوسيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت لوشيا، وتالحظ  22.

د قد حقق هدف تجميد التي تبين أن البل 3112مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات 

. وتقر اللجنة التنفيذية بأن وحدة األوزون الوطنية كانت استباقيا في تنفيذ 3112الهيدروكلوروفلوروكربون في 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن نظام التراخيص والحصص للمواد 

وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل سانت لوشيا، خالل العامين القادمين، الهيدروكلوروفلوروكربونية فعال وعامل. 

تنفيذ أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل مشروعات التعزيز المؤسسي وإزالة 

في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  11الهيدروكلوروفلوروكربون بنجاح لتحقيق الخف  بنسبة 

 .3112لول عام بح

 سانت فينسنت وغرينادين

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت فينسنت  23.

التي تبين أن البلد قد حقق التجميد في  3112وغرينادين، وتالحظ مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات عام 

. وتقر اللجنة التنفيذية بالتقدم التي أحرزه البلد وخاصة في 3112كلوروفلوروكربون بحلول عام الهيدرواستهالك 

وغرينادين، خالل العامين القادمين تنفيذ  فينسنتوضع وإنفاذ نظم التراخيص والحصص، وتأمل في أن تواصل سانت 
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لمائة في استهالك في ا 11الهيدروكلوروفلوروكربون بنجاح لتحقيق الخف  بنسبة أنشطة إزالة 

 .3112الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 

 سورينام

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي، وتالحظ مع التقدير أن  24.

التغييرات  . وتالحظ اللجنة التنفيذية أنه صرفت بع 3112البلد قد حقق هدف تجميد الهيدروكلوروفلوروكربون في 

في وحدة األوزون الوطنية والقضايا اإلدارية مما أدى الى التأخير في تقديم الشريحة الثانية من المرحلة األولى من 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك تأمل اللجنة التنفيذية في أن تعزز سورينام، بتجديد 

لرامية الى تنسيق تنفيذ أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق مشروع التعزيز المؤسسي، جهودها ا

 .3112في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام  11الخف  بنسبة 

 

 الجمهورية العربية السورية 

 

 ز المؤسسيالتعزي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب المرحلة الخامسة من مشروع 25

التقدم الذي أحرزه البلد خالل تنفيذ المرحلة الرابعة من إلى مع التقدير  وأشارتلجمهورية العربية السورية ل

وأنها مددت  كان مكرسا لبرنامج التعزيز المؤسسيحدة األوزون الوطنية و عملأن باللجنة التنفيذية  وتقرالمشروع. 

المواد  إلزالة  جدول بروتوكول مونتريال الزمنيلتثال تعاونها إلى الوكالة المنفذة لتحقيق االم

عن تقديرها اللتزام الجمهورية العربية  تعبراللجنة التنفيذية أن  تود ذلك، . وعالوة علىالهيدروكلوروفلوروكربونية

األوزون استمرار واستقرار موظفي وحدة  من خاللويتجلى ذلك  ،بروتوكول مونتريالاللتزاماتها باالمتثال بالسورية 

الوطنية، والخبرة التقنية على مدى السنوات الماضية. وتتوقع اللجنة التنفيذية أن حكومة الجمهورية العربية السورية 

في أقرب وقت ممكن  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتكون قادرة على تقديم المرحلة األولى من س

 بروتوكول مونتريال.لبلد لاامتثال استمرار من أجل ضمان 
 

 توغو

استعراضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتوغو، وتالحظ مع  26.

التي تبين أن البلد قد حقق هدف التجميد في استهالك  3112لعام  7التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة 

. وتالحظ اللجنة التنفيذية كذلك بأن نظام التراخيص والحصص بعمل بصورة 3112ون في الهيدروكلوروفلوروكرب

مرضية، وتأمل في أن تواصل توغو، خالل العامين القادمين، تنفيذ أنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بنجاح 

 .3112في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام  11لتحقيق الخف  بنسبة 

 

 ترينداد وتوباغو

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمرحلة الثامنة لترينداد  27.

وتوباغو، وأحاطت علما مع التقدير بالنجاح المتواصل الذي تحققه ترينداد وتوباغو في أنشطة إزالة المواد المستنفدة 

بمقتضى بروتوكول مونتريال. وعلى  3112د استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام لألوزون، وتحقيقها لتجمي

وجه الخصوص، اضطلعت وحدة األوزون الوطنية في ترينداد وتوباغو بأعمال التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع 

الجدول الزمني إلزالة المواد المدني للتقليل الى أدنى حد من التأثيرات االقتصادية واالجتماعية الضارة الناشئة عن 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل الترويج للدورات التجديدية لموظفي الجمارك وغير ذلك من أصحاب 

المصلحة، وإقامة قاعدة بيانات والمحافظة عليها للواردات والصادرات، والترويج لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون 

ى االحترار العالمي بما في ذلك إنشاء مرصد تفاعلي لألوزون في المركز الوطني للعلوم التي تنخف  فيها القدرة عل
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لالحتفال بذكرى إنشاء بروتوكول مونتريال. كما شاركت ترينداد وتوباغو بنشاط في جميع االجتماعات اإلقليمية 

ات اللجنة التنفيذية، واجتماعات ودون اإلقليمية بما في ذلك اجتماعات الشبكة اإلقليمية لموظفي األوزون، واجتماع

بروتوكول مونتريال. وتعرب اللجنة التنفيذية عن أملها فى أن ترتكز ترينداد وتوباغو خالل العامين القادمين على 

التقدم المحرز لتدعيم أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وإنفاذ األطر التشريعية والقواعد الخاصة بالمواد 

 لخف  استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون. 3112زون لتحقيق تدابير الرقابة لعام المستنفدة لألو

 

 أوغندا

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي، وتالحظ مع  28.

ل لجميع أهداف خف  المواد التي تبين أن البلد في حالة امتثا 3112التقدير أن أوغندا أبلغت أمانة األوزون بيانات 

المستنفدة لألوزون على النحو الوارد في بروتوكول مونتريال. وتالحظ اللجنة التنفيذية كذلك أن أوغندا قد اتخذت 

المستنفدة لألوزون بما في ذلك تنفيذ نظام للتراخيص وتدريب موظفي بع  الخطوات إلزالة استهالك المواد 

أن تواصل أوغندا، خالل العامين القادمين، تدعيم مستوياتها الحالية من خف  المواد الجمارك وفنيي التبريد، وتتوقع 

 .3112في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام  11المستنفدة لألوزون وتحقيق الخف  بنسبة 

 

 جمهورية فنزويال البوليفاريه

ب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية فنزويال استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طل 29.

البوليفارية. وأحاطت علما مع التقدير بأن البلد يتخذ الخطوات الالزمة لتدعيم إزالة الكلوروفلوروكربون وللوفاء 

الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشيد اللجنة التنفيذية بحكومة بتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال بشأن المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأعربت اللجنة جمهورية فنزويال البوليفارية لتنفيذها نظام الحصص الخاصة بالمواد 

عن تقديرها للعمل الذي اضطلعت به الحكومة للترويج لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تنخف  فيها 

ية، والجهود التي تبذلها للتنسيق بين الكيانات الحكومية القدرة على االحترار العالمي في نطاق صناعاتها الوطن

والتابعة للقطاع الخاصة لمساعدة البلد في تحقيق االمتثال مع تدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال. وتعرب اللجنة 

نفيذية عن التنفيذية عن ارتياحها أيضا لمستوى الوعي العام بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتعرب اللجنة الت

توقعها بأن تواصل جمهورية فنزويال البوليفارية تنفيذ أنشطتها المقررة بمعدل تقدم بارز، وأن تدعم وترتكز على 

 الحالة الراهنة للتخفيضات في استهالك المواد المستنفدة لألوزون.

 

 فييت نام

المؤسسي لفيت نام، وتالحظ مع  استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز 30.

التي تبين أن البلد قد حقق التجميد في استهالك  3112لعام  7التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون بيانات المادة 

. وتقر اللجنة التنفيذية بأن فيت نام كانت تنفذ نظام التراخيص والحصص بشأن 3112الهيدروكلوروفلوروكربون في 

لوروفلوروكربونية بما في ذلك استيراد وتصدير البوليونات السابقة الخلط. وتالحظ اللجنة التنفيذية المواد الهيدروك

كذلك أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفذ بطريقة تتسم بالكفاءة وحسنة 

المائة من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في  11التوقيت، وعلى ثقة بأن فيت نام سوف تحقق الخف  بنسبة 

 .3112واإلزالة الكاملة من استهالك بروميد الميثيل بحلول عام 

 

 اليمن
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استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب المرحلة الثامنة من مشروع التعزيز المؤسسي لليمن،  31.

البيانات التي تبين أن البلد قد حقق التجميد في استهالك وتالحظ مع التقدير أن اليمن قد أبلغ أمانة األوزون ب

. وتالحظ اللجنة التنفيذية كذلك أن اليمن قد نجح ضمن 3112الهيدروكلوروفلوروكربون عند خط األساس في عام 

في اليمن في جمع بيانات االستهالك  السائدةإطار مشروع التعزيز المؤسسي وعلى الرغم من الظروف الصعبة 

منها وتأمل اللجنة التنفيذية في أن يتواصل تعزيز الجهود التنظيمية الجارية من خالل تنفيذ نظام رصد المواد  والتحقق

المستنفدة لألوزون، وأن اليمن سوف تواصل تنفيذ أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح لتحقيق 

 .3112روكربون بحلول عام في المائة في استهالك الهيدروكلوروفلو 11الخف  بنسبة 
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 المرفق السادس عشر
           

2015ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   
          

    

 الموقع العنصــــــــــر بند الميزانية

برنامج عام     
2013 

الموافق عليه 
في االجتماع 

للجنة  68
 التنفيذية

مصروفات 
برنامج 

المساعدة 
على االمتثال 

2013لعام   

 برنامج عام
الموافق  2014

عليه في 
 71االجتماع 

 للجنة التنفيذية

برنامج عام 
الموافق  2015

عليه في االجتماع 
للجنة  73

 التنفيذية

 عنصر موظفي المشروعات  10
  

              

الشھر/ الرتبة   اللقب/الوصف      
 السنة

        

 D1 12 211,000 230,720 217,000 250,000 باريس رئيس فرع 1101    

 P5 12 230,000 192,897 237,000 245,000 باريس الشبكة والسياسة العامة -مسؤول البيئة الرئيسي  1102    

 P4 12 214,000 585 221,000 214,000 باريس بناء القدرات -مسؤول البرنامج  1103    

 P4 12 201,000 174,420 207,000 214,000 باريس مدير اإلعالم 1104    

 مسؤول الرصد واإلدارة 1105    
/P3 باريس

P4 
0 0   0 0 

 P4 12 185,000 129,447 190,000 214,000 باريس دعم السياسات والدعم التقني -مسؤول البرنامج  1106    

 P3 12 169,000 154,825 174,000 180,000 باريس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية -مسؤول البرنامج  1107    

 أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس -موظف برامج  1108    
باريس/أوروبا

الوسطىوآسيا 
P3 12 169,000 138,975 174,000 180,000 

 منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى 1111    
باريس/أوروبا

الوسطىوآسيا 
P4 12 201,000 220,440 207,000 214,000 

    1121 
جنوب   -للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ منسق رئيسي 

آسيا
 P5 12 194,000 192,039 200,000 206,000 بانكوك

 P4 12 170,000 174,805 175,000 181,000  بانكوك جنوب شرق آسيا -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  1122    

    1123 
مركز جزر  -منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

المحيط الھادئ
 P4 12 170,000 187,689 175,000 181,000 بانكوك

    1124 
خطط إدارة إزالة المواد  -المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  موظف برامج في

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 P4 12 170,000 190,135 175,000 181,000 بانكوك

    1125 
خطط إدارة إزالة المواد  -المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  موظف برامج في

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 P3 12 138,000 121,886 142,000 146,000 بانكوك

 P4 12 196,000 171,571 201,000 208,000 المنامة منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 1131    

    1132 
خطط إدارة إزالة المواد  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 P4 12 196,000 194,065 201,000 208,000 المنامة

    1133 
إزالة المواد خطط إدارة  -موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 P3 12 165,000 194,865 170,000 175,000 المنامة

 P5 12 214,000 225,217 220,000 0 نيروبي منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 1141    

 P4 12 185,000 185,073 190,000 196,000 نيروبي البلدان الناطقة بالفرنسية  - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  1142    
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 P4 12 185,000 204,600 190,000 196,000 نيروبي البلدان الناطقة باإلنكليزية  - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  1143    

    1144 
خطط إدارة إزالة المواد  - موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 P3 12 152,000 23,618 156,000 161,000 نيروبي

    1145 
خطط إدارة إزالة المواد  - موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية/بروميد الميثيل
 P3 12 152,000 183,063 156,000 161,000 نيروبي

 P2 12   0   95,000 نيروبي منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 1146    

 P2 12   0   95,000 نيروبي منسق شبكة الكاريبي في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 1147    

    1151 
خطط إدارة إزالة  - موظف برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 P4 12 171,000 176,169 176,000 182,000 بنما

    1152 
خطط إدارة إزالة  - موظف برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 

 الموادالھيدروكلوروفلوروكربونية / بروميد الميثيل
 P4 12 171,000 46,500 176,000 182,000 بنما

 P3 12 146,000 172,955 150,000 155,000 بنما البلدان الناطقة باإلنكليزية  - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  1153    

    1154 
خطط إدارة إزالة المواد  - موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 P3 12 146,000 150,691 150,000 155,000 بنما

 4,775,000 4,630,000 4,037,252 4,501,000         المجموع الفرعي 1199  

  1300                    

الشھر/ الرتبة   اللقب/الوصف      
 السنة

        

 G6 12 105,000 96,744 108,000 111,000باريس  رئيس الفرع -مساعد رئيسي  1301    

 G6 12 105,000 100,818 108,000 111,000باريس الشبكات اإلقيمية -مساعد برامج  1302    

 G6 12 105,000 108,037 108,000 111,000باريس غرفة تبادل المعلومات -مساعد برامج  1303    

 G6 0 0 0 0 0باريس مساعد إداري 1304    

باريس/أوروبا  أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس  -مساعد برامج  1305    
 وآسيا الوسطى

G5 12 93,000 86,374 96,000 99,000 

 G5 12 93,000 84,346 96,000 99,000باريس بناء القدرات -مساعد برامج  1306    

 G5 12 93,000 98,280 96,000 99,000باريس للمعلومات -مساعد برامج  1307    

باريس/أوروبا  / باريسىأوروبا وآسيا الوسط  -مساعد برامج  1311    
 وآسيا الوسطى

G5 12 93,000 72,959 96,000 99,000 

 63,000 75,000 70,734 72,000      األقاليم مساعدة مؤقتة في برنامج المساعدة على االمتثال 1317    

 G6 12 61,000 65,724 62,000 64,000  بانكوك حنوب آسيا -مساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  1321    

 G5 12 43,000 57,537  49,000 51,000 بانكوك حنوب شرق آسيا -مساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  1322    

 G5 12 48,000 81,493 49,000 51,000 بانكوك مركز جزر المحيط الھادئ -مساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  1323    

    1324 
خطط إدارة   -مساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 G6 12 46,000 0 55,000 57,000 بانكوك

 G6 12 57,000 68,924 58,000 60,000 المنامة مساعد برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 1331    

 G6 12 57,000 65,877 58,000 60,000 المنامة مساعد برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 1332    

    1333 
خطط إدارة إزالة المواد   -مساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 G6 6 28,000 11,852 29,000 60,000 المنامة
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 G6 12 39,000 33,653 40,000 42,000 نيروبي برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيامساعد  1341    

 G5 12 32,000 43,423 33,000 34,000 نيروبي مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 1342    

    1343 
خطط إدارة إزالة المواد   -مساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
 G6 12 35,000 21,444 36,000 42,000 نيروبي

 G6 12       42,000 نيروبي مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 1344    

    1351 
خطط إدارة   -يبمساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاري

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 G6 12 40,000 14,336 29,000 30,000 بنما

 G6 12 40,000 24,141 41,000 43,000 بنما مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 1352    

 G5 12 33,000 26,575 34,000 35,000 بنما مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 1353    

 G3 12 21,000 20,810 22,000 23,000 بنما رئيس الفرع -مساعد رئيسي  1354    

 1,486,000 1,378,000 1,254,080 1,339,000          المجموع الفرعي 1399  

  1600                    

 171,000 171,000 208,628 205,000     باريس سفر موظفي مكتب باريس 1601    

باريس/أوروبا  سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى 1610    
 وآسيا الوسطى

    26,000 18,501 30,000 30,000 

 116,000 116,000 81,991 80,000     بانكوك و جنوب آسيا ئسفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھاد 1620    

 60,000 60,000 47,465 60,000      المنامة سفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 1630    

 143,000 143,000 163,806 143,000     نيروبي سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا 1640    

 70,000 90,000 54,924 96,000     بنما سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 1650    

 590,000 610,000 575,315 610,000         المجموع الفرعي 1699  

 مجموع العنصر  1999  
  

      6,450,000 5,866,647 6,618,000 6,851,000 

  عنصـر العقــود الفرعيــة 20
   

              

  2200                    

باريس/أوروبا  المساعدة ألوروبا وآسيا الوسطى عقود فرعية مع المنظمات 2110    
 وآسيا الوسطى

    35,000 30,387 35,000 25,000 

 20,000 20,000 4,000- 20,000     بانكوك عقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 2120    

 20,000 50,000 50,000 50,000     المنامة االقليمي لغرب آسياعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب  2130    

 13,000 28,000 20,000 28,000     نيروبي عقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي الفريقيا 2140    

 15,000 15,000 15,000 15,000     بنما عقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 2150    

باريس/أوروبا  ليمية في أوروبا وآسيا الوسطىإلقالتوعية ا 2210    
 وآسيا الوسطى

    10,000 7,978 10,000 15,000 

 49,000 54,000 4,795 44,000     بانكوك ليمية للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادىءإلقالتوعية ا 2220    

 10,000 20,000 9,871 20,000     المنامة ليمية للمكتب االقليمي لغرب آسياإلقالتوعية ا 2230    

 64,000 64,000   39,000     نيروبي فريقياليمية للمكتب االقليمي ألقالتوعية اإل 2240    
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 30,000 40,000 46,777 75,000     بنما ليمية للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبيقالتوعية اإل 2250    

 261,000 336,000 180,808 336,000         المجموع الفرعي 2299  

  2300                   

 80,000 80,000 34,986 70,000    باريس مواد إعالمية تقنية وخاصة بالسياسة العامة 2301    

 150,000 150,000 163,681 192,000    باريس غرفة تبادل المعلومات 2302    

 112,000 112,000 19,276 80,000    باريس بناء القدرات فيما يتعلق بازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2303    

 342,000 342,000 217,943 342,000          المجموع الفرعي 2399  

 مجموع العنصر 2999  
 

      678,000 398,750 678,000 603,000 

عنصر  30
  التدريب

                  

  3300                   

    
 التعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى 3210

سيا آأوروبا و
 الوسطى

    20,000 22,228 20,000 20,000 

 43,000 48,000 48,530 48,000     بانكوك ئاداإلقليمي آلسيا والمحيط الھالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب  3220    

 33,000 33,000 11,651 33,000     المنامة التعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا 3230    

 31,000 31,000 16,377 31,000     نيروبي التعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي ألفريقيا 3240    

 40,000 45,000 19,384 45,000     بنما ألمريكا الالتينية والكاريبي التعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي 3250    

 32,000 32,000 18,996 32,000      باريس باريس - اجتماعات توجيھية واستشارية  3301    

    
 الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية ألوروبا وآسيا الوسطىاجتماعات  3310

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

    160,000 159,160 160,000 160,000 

 72,000 72,000 66,956 72,000     بانكوك جنوب آسيا - آلسيا والمحيط الھدائ  اجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية 3321    

    
 جنوب شرق آسيا -آلسيا والمحيط الھدائ  عمل مواضيعية/ حلقات  اجتماعات الشبكة 3322

 50,000 50,000 48,328 50,000      بانكوك

    
3323 

جزر المحيط  - / حلقات عمل مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ  اجتماعات الشبكة
 الھادئ

 60,000 60,000 54,217 60,000     بانكوك

 86,000 86,000 86,000 86,000     المنامة مواضيعية للمكتب االقليمي لغرب آسيا/ حلقات عمل  اجتماعات الشبكة 3330    

 281,000 281,000 277,824 281,000      نيروبي فريقياللمكتب االقليمي أل / حلقات عمل مواضيعية اجتماعات الشبكة 3340    

    
3350 

ألمريكا الالتينية / حلقات عمل مواضيعية  للمكتب االقليمي  اجتماعات الشبكة
 والكاريبي

 224,000 204,000 187,424 192,000     بنما

 1,132,000 1,122,000 1,017,076 1,110,000          المجموع الفرعي 3399  

 مجموع العنصر 3999  
 

      1,110,000 1,017,076 1,122,000 1,132,000 
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عنصر  40
المعدات 
والمكات

  ب
  

                  

  4100                   

باريس/أوروبا  باريس وأوروبا وآسيا الوسطى -لوازم المكاتب  4101    
وآسيا الوسطى

    15,000 6,505 15,000 15,000 

 25,000 25,000 12,205 25,000     قليمـــــيإ األقاليم -لوازم المكاتب  4110    

 40,000 40,000 18,710 40,000         المجموع الفرعي 4199  

  4200                   

 باريس وأوروبا وآسيا الوسطى - معدات المكاتب/ أجھزة الحاسوب  4201    
باريس/أوروبا

 الوسطىوآسيا 
    22,000 22,185 22,000 22,000 

 33,000 33,000 10,563 33,000     قليمـــــيإ األقاليم - معدات المكاتب/ أجھزة الحاسوب  4210    

 55,000 55,000 32,748 55,000         المجموع الفرعي 4299  

  4300                   

 باريس وأوروبا وآسيا الوسطى - إيجار المكاتب  4301    
باريس/أوروبا

 الوسطىوآسيا 
    360,000 303,767 360,000 340,000 

 179,000 151,000 158,061 151,000     قليمـــــيإ أقاليم -إيجار المكتب  4310    

 519,000 511,000 461,828 511,000         المجموع الفرعي 4399  

 مجموع العنصر 4999  
  

      606,000 513,286 606,000 614,000 

عنصر  50
المتنوعا

 ت
  

                  

  5100                   

 باريس وأوروبا وآسيا الوسطى - وصيانة معدات المكاتب إيجار  5101    
باريس/أوروبا

 الوسطىوآسيا 
    22,000 22,461 22,000 22,000 

    5110 
 أقاليم - إيجار وصيانة معدات المكاتب 

 33,000 33,000 14,949 33,000     قليمـــــيإ

 55,000 55,000 37,410 55,000         المجموع الفرعي 5199  

  5200                   

 تكاليف التقارير/الطباعة 5201    
باريس/أوروبا

 الوسطىوآسيا 
    11,000 0 11,000 11,000 

 36,000 36,000 19,082 36,000     قليمـــــيإ أقاليم - الترجمة  5210    

 47,000 47,000 19,082 47,000         المجموع الفرعي 5299  

  5300                    

 باريس وأوروبا وآسيا الوسطى - النشر واالتصاالت  5301    
باريس/أوروبا

 الوسطىوآسيا 
    123,000 88,459 123,000 68,000 



 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62 

Annex XVI 
 

6 

 89,000 89,000 84,697 89,000     قليمـــــيإ أقاليم -االتصاالت  5310    

 157,000 212,000 173,156 212,000         المجموع الفرعي 5399  

 مجموع العنصر 5999  
  

      314,000 229,648 314,000 259,000 

                      

 مجموع التكاليف المباشرة للمشروعات  99  
  

      9,158,000 8,025,408 9,338,000 9,459,000 

 756,720 747,040 642,033 732,640       %)8تكاليف دعم البرنامج (    

المجموع  90
 الكلي

          9,890,640 8,667,441 10,085,040 10,215,720 
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 السابع عشرالمرفق 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةحكومة اّتفاق بين 

 كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو
 

 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء )" جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التفاهم بين حكومةيمّثل هذا االتفاق  .1

 طن من 66,30ألف )"المواّد"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 8112ير / كانون الثاني ينا 1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

من   8-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في  .8

ألف )"األهداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  -8   التذييل

ألف. ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة -1المشار إليها في التذييل 

تمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من ال3في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-8من التذييل  8-1الصف للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 

المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 )االستهالك المؤهل المتبقي( من كل من المواد. 3-8-4و  3-1-4 الصفوفالمحدد لكل مادة في 

رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3

وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث ألف للبلد.  -8من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

وفقا يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. و .4

)ب( من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحّقق مستقّل من تحقيق حدود االستهالك المذكورة 5ية للفقرة الفرع

بتكليف من ألف من هذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -8من التذييل  8-1الصف للمواد كما يأتي في 

 الوكالة الثنائية أو المنّفذة المعنية.

عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد تمتنع اللجنة التنفيذية  .5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ميع السنوات المعنّية. ألف لج-8من التذييل  8-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة (أ )

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

السنوات التي يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 

 ؛طلب التمويلالتنفيذية الذي يقدم فيه 

بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق  أن يتم التحقق (ب )

 غير مطلوب؛

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"( -4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل  (ج )

دم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متق

لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  81الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

 بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل  (د )

السنة التي ُيطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
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المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات  .6

ألف )"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقًا  -5

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في -5ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 أعاله. 4الفقرة 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من  توافق .7

-1هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

 ألف:

ُتًوَثق مسبقًا إما في خطة تنفيذ سنوية التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن  عمليات إعادة (أ )

)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ بقواعد التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1)

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛  (8)

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  (3)

 لمختلف الشرائح؛ 

السنوية المعتمدة تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ  (4)

في المائة من  31الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

 مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة (ب )

يد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ الموافق عليها، والتي تكون عندئذ ق

 السنوي الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في خطة  (ج )

التنفيذية  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها، يتطلب ذلك موافقة من اللجنة

كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليها. ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير 

التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بها واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد 

يؤدي أي وفورات محتملة المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن 

في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا 

 االتفاق وفقا لذلك؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  (د )

ين أنها غير مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتب

للصندوق المتعدد األطراف )أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي 

( ال تحصل أي مساعدة. وتبلغ هذه المعلومات للجنة التنفيذية 8117والعشرين من سبتمبر/ أيلول 

 كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

ببحث إمكانية استخدام أنظمة الهيدروكربون السابقة الخلط بدال من خلطها محليا، وذلك  يلتزم البلد )ه(

بالنسبة لمؤسسات الرغاوي المشمولة بالمشروع الشامل، إذا كان ذلك مناسبا من الوجهة التقنية، 

 وممكنا من الوجهة االقتصادية ومقبوال من المؤسسات؛
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دد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتع (ه )

 بموجب هذا االتفاق.

 ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .2

د تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي ق (أ )

 خالل تنفيذ المشروع؛

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين  (ب )

 خالل تنفيذ الخطة. 44/6و 41/111

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو  يوافق البلد .4

كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تلتي ُيضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافقا

، واليونيب  اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة )"الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"(

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. وُيوافق البلد ة المنفذة الرئيسية المنفذة المتعاونة"( تحت رئاسة الوكال

على عمليات التقييم التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 ق.إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا االتفا

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .11

وتتضمن )ب(.  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

عاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المت

باء -6وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 

لمنفذة المتعاونة إلى توافق في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة ا

في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب هذا االتفاق من 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ،  أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق.

من  4-8و 8-8فذة الرئيسية ]والوكالة المنفذة المتعاونة[ بالرسوم المحددة في الصفوف على تزويد الوكالة المن

 ألف.-8  التذييل

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11

ثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمت-8من التذييل  8-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد و لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل. 

وفائه  التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف )"تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا 

الحالة المعنية عائقا أمام االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل 

 أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .18

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و ي طلب معقول من اللجنة التنفيذيةسوف يستجيب البلد أل .13

على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالعلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في المرحلة األولى من نجاز يتم إ .14

ألف. وفي حالة بقاء -8نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامها 7)د( والفقرة 5عليها وفقا للفقرة الفرعية أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية 

)أ( 1حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

 ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل )ه( 1)د( و1)ب( و1و

تنفذ جميع الشروط المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين في  .15

، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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 تذييالت

 

 ألف: المـواد -1التذييل 

 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 62,0 األولى جيم 88-الهيدروكلوروفلوروكربون

 16,0 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 78,0   المجموع

 

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 صفوال الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 قدرات استهالك األوزون(من المجموعة األولى )أطنان 
 غير متوفر 70.20 70.20 70.20 70.20 78.00

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.2

 قدرات استهالك األوزون(من المجموعة األولى )أطنان 
 غير متوفر 66.30 70.20 70.20 70.20 *

( )دوالر اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ) 2.1

 أمريكي(
123,700 428,180 130,000 0 20,000 701,880 

 49,132 1,400 0 9,100 29,973 8,659 )دوالر أمريكي(  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 المتعاونة )اليونيب(لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 2.3

 )دوالر أمريكي(
43,500 48,500 90,000 0 20,000 202,000 

دوالر المتعاونة )اليونيب، تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4

 أمريكي(
5,655 6,305 11,700 0 2,600 26,260 

 903,880 40,000 0 220,000 476,680 167,200 التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي( مجموع 3.1

 75,392 4,000 0 20,800 36,278 14,314 مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 3.2

 979,272 44,000 0 240,800 512,958 181,514 التكاليف المتفق عليه )دوالر أمريكي( مجموع 3.3

 4,03 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 88-مجموع الهيدروفلوروكربون 4.1.1

 غير متوفر من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  88-الهيدروفلوروكربون 4.1.2

 57,97 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان ) 88-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.1.3

 16,00 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(ب 141-مجموع الهيدروفلوروكربون 4.2.1

 غير متوفر من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق 141-الهيدروفلوروكربون 4.2.2

 0,00 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان ) ب141-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.2.3

طن من قدرات استنفاد األوزون، وهو أعلى من  21.11قّدرت حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية استهالكا بمقدار  )*( 

 خط أساس االمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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 الزمني للموافقة على التمويلألف: الجدول  -3التذييل 

في السنة المحددة في  األولسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع  .1

 ألف.-8 التذييل

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير  (أ )

، تسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 ةالناتجالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضها البعض. تتصل ب وكيف

واإلدخال ذي الصلة ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل

حديات المتصلة التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتكما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األب

ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة.  يوفر

، ات، مثل التأخيراتوما يبرر هذه التغييرمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم)خطط( خطة مقارنة ب

المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي من هذا االتفاق، أو  7 في الفقرة

إلى ذلك أن يشمل أيضا )أ( من االتفاق، ويمكن باإلضافة  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد  (ب )

)ب( من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف 

)أ( 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

الشريحة التالية،  نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبحتى وصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بها  (ج )

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار

الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة 

المحددة في الفقرة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف 

على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت)د( من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه . الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها

 ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  (د )

الكمية، التي يتعين تقديمها حسب . وستعدل هذه المعلومات على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير )انظر الفقرة 

وخطة التنفيذ السنوية وأي )ج( أعاله(، 1)أ( أعاله( والخطة )انظر الفقرة الفرعية 1الفرعية 

 شاطات؛وستغطي نفس الفترات الزمنية والنتغييرات في الخطة الشاملة، 

 )د( أعاله.1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  )ه(
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 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

 

سيتم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  .1

عاونة. وستتولى وحدة إدارة المشروع المسؤولية عن تنسيق وتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد المنفذة المت

الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتضمن دور وحدة إدارة المشروع ما يلي: إعداد خطة التنفيذ السنوية، وتنفيذ أنشطة 

ألنشطة المتعلقة بمصنع إنتاج معدات التبريد، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ورصد وتنسيق ا

تقرير مرحلي سنوي؛ وتقديم الدعم للوكالة ومصنع غازات التبريد ومصانع رغاوي؛ وتنفيذ التدقيق السنوي؛ وإعداد 

 المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة للتحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع قرارات مجلس األمن التابع لألمم  وسيتم تنفيذ خطة .8

. وستؤخذ في الحسبان توصيات فريق االستعراض التابع لألمم 8144و 8127و 1274و 1712و 1645المتحدة 

سوف تستخدم اإلجراءات الثابتة المتحدة المعني بالتغييرات اإلجرائية، وذلك لنقل المعدات والتكنولوجيا إلى البلد. و

لوكاالت األمم المتحدة في البلد، والسيما تدابير الشراء المعدلة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتوريد المعدات 

والخدمات، وذلك لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحت مسؤولية الوكالة المنفذة 

شطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحت مسؤولية الوكالة المنفذة المتعاونة، الرئيسية. وأن

تنفيذها باستخدام طرائق الصرف، والهياكل التنظيمية المسؤولة أيضا عن مشروع التعزيز المؤسسي، سيتم 

 والترتيبات اإلجرائية المطبقة في مشروع التعزيز المؤسسي.

الوصول دون عائق إلى مواقع المشروع بواسطة الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة يوافق البلد على  .3

 المتعاونة إلى الحد الضروري لتنفيذ المشروع، ورصده واإلشراف عليه.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

 األقل ما يلي: تشمل على ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحّقق من األداء والتحّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية  (أ )

الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

 ألف؛-4 ة على النحو المبيـن في التذييـلمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـ (ب )

إلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها مستقل تقديم تحّقق  (ج )

 ألف؛-4قد ُأكملت على النحو المبّين في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين (د )

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على  (ه )

. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذها الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنَية؛ (و )

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ (ز )

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة ال (ح )

 الدقيق عن البيانات؛
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 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ (ط )

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  (ي )

تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 ثنائية معنية؛

  ؛التأكد من أن الصرف المنفذ للبلد يستند إلى استخدام المؤشرات (ك )

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. (ل )

َرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يع .8

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

-4)ب( من التذييل 1عية )ب( من االتفاق والفقرة الفر5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 

 ألف.

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة  مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

 تقديم المساعدة في إعداد السياسات عند الضرورة؛ (أ )

في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة ، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد  (ب )

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على  (ج )

 ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

 مان وجود آلية تشغيلية للسماح بالتنفيذ الفعال والشفاف لخطة التنفيذ واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛ض (د )

 التأكد من أن الصرف المنفذ للبلد يستند إلى استخدام المؤشرات. (ه )

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. (و )

 

 يضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخف -7التذييل 

 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 115من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من التذييل  8-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من المواد المستنفدة لألوزون كيلوغرام 

 ألف.-8من التذييل  8-1 فيها الهدف المحدد في الصفألف لكل سنة لم يتحقق -8
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 المرفق الثامن عشر

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المكسيكحكومة اّتفاق بين 

 لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 

البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في )" المكسيك يمّثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

 737.73ألف )"المواّد"( إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2222يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من

 مونتريال.

 -2ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في  .2

للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في ألف )"األهداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني 

، يفقد 7ألف. ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في الفقرة -1التذييل 

ستهالك للمواد يتجاوز الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي ا

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل -1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

( من كل من للتمويل )االستهالك المؤهل المتبقي 7-5-4و 7-4-4و 7-7-4و 7-2-4، 7-1-4 الصفوفمادة في 

 المواد.

رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .7

يذية هذا التمويل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنف -2من التذييل  1-7 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(. -7المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

)ب( من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحّقق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية والموافق عليها )"الخطة"(. 

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 

 .بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة المعنيةوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنّية. -2من التذييل  2-1ف الصفي  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة (أ )

. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 

 ؛التمويلطلب الذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق  (ب )

 غير مطلوب؛

ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"( -4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل  (ج )

إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛في المائة 22الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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حتى نهاية ألف تغطي كل سنة تقويمية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل  (د )

السنة التي ُيطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .3

)"مؤّسسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقًا ألف  -5

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في -5ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 

 أعاله. 4الفقرة 

أو جزء لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها،  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون .3

ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـهذه المب من

 ألف:-1

ة تنفيذ سنوية التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوَثق مسبقًا إما في خط عمليات إعادة (أ )

)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 د األطراف؛بقواعد أو سياسات الصندوق المتعد التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1)

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ (2)

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  (7)

 لمختلف الشرائح؛

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة  (4)

في المائة من  72و إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن الحالية، أ

 مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة (ب )

نة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللج

 السنوي الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،  (ج )

يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليها. 

لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بها واآلثار المحتملة على ويحدد أي تقديم 

المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد 

على أن يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض 

 التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛مستوى 

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  (د )

الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية 

جنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي للصندوق المتعدد األطراف )أي نتيجة لملكية أ

( ال تحصل على أي مساعدة. وتبلغ هذه المعلومات للجنة 2223والعشرين من سبتمبر/ أيلول 

 التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي (ه )

 ف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب هذا االتفاق.األطرا
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 ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

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

 ل تنفيذ المشروع؛خال

خالل تنفيذ  32/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  (ب )

 .الخطة

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو  يوافق البلد .9

كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافقالتي ُيضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفا

، واتفقت حكومة ألمانيا، وحكومة إيطاليا واليونيب على أن تكون المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"(

فيما يتعلق بأنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة )"الوكاالت المنفذة المتعاونة"( تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

أعمال الرصد والتقييم  البلد بموجب هذا االتفاق. وُيوافق البلد على عمليات التقييم التي قد ُتجري في إطار برامج

الوكاالت المنفذة للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 

 المشتركة في هذا االتفاق.المتعاونة 

إلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها وا .12

وتتضمن )ب(.  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في 

نة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التنفيذ. وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاو

باء في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة -3التذييل 

إلبالغ والمسؤوليات المتعاونة إلى توافق في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، وا

وتوافق اللجنة  بموجب هذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق.

التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في 

 ألف.-2من التذييل  8-2و 3-2و 4-2و 2-2الصفوف 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

جدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقًا ل

التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 

ة في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالي

ألف )"تخفيضات في  -3ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

ان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا مقدرة بأطن

االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام 

 أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

يل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمو .12

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكاالت المنفذة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .17

والوكاالت المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية تعاونة الم

 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق. االطالع

قصى مسموح به خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أاليتم إنجاز  .14

الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 
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حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام3)د( والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 

من )ه( 1)د( و1)ب( و1)أ( و1ة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتستمر أنشط

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين في  .15

، ما لم مونتريال ة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكولهذا االتفاق. وكاف

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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 ذييالتالت

 

 ألف: المـواد -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 392.8 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 820.6 األولى جيم ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.0 األولى جيم ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.3 األولى جيم 127-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.1 األولى جيم 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,214.8 األولى جيم المجموع

 

 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2022 2222 2018 2016 2015 2014 صفوال الصف

1-1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 

قدرات استهالك من جيم، المجموعة األولى )أطنان 

 األوزون(

 غير متاح 746.72 746.72 1,033.92 1,033.92 1,033.92 1,148.80

1-2 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى )أطنان 
 استهالك األوزون( 

 غير متاح 373.36 574.40 746.72 1,033.92 1,033.92 1,148.80

2-1 
( اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية )

 )دوالر أمريكي(
2,404,412 - 2,222,500 3,209,719 1,612,350 450,600 9,899,581 

 692,971 31,542 112,865 224,680 155,575 - 168,309 )دوالر أمريكي(  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

2-7 
 المتعاونة )ألمانيا(لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل

 )دوالر أمريكي(
325,000 - 325,000 - - - 650,000 

 81,500 - - - 40,750 - 40,750 دوالر أمريكي(المتعاونة )تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4

2-5 
المتعاونة )إيطاليا( لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل

 )دوالر أمريكي(
458,191 - - - - - 458,191 

 59,565 - - - - - 59,565 )دوالر أمريكي(  متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 2-3

2-3 
( اليونيبة )متعاونالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال

 )دوالر أمريكي(
- - 40,000 - 40,000 - 80,000 

 10,400 - 5,200 - 5,200 - - )دوالر أمريكي( ةمتعاونتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 2-8

 11,087,772 450,600 1,652,350 3,209,719 2,587,500 - 3,187,603 التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي( مجموع 3-1

 844,436 31,542 118,065 224,680 201,525 - 268,624 مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي( 3-2

 11,932,208 482,142 1,770,415 3,434,399 2,789,025 - 3,456,227 التكاليف المتفق عليه )دوالر أمريكي( مجموع 3-3

 105.5 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 22-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-1-1

 24.8 استنفاد األوزون(من قدرات باألطنان )الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  22-الهيدروفلوروكربون 4-1-2

 262.5 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان ) 22-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-1-3

 428.1 ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(141-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-2-1

 392.5 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق 141-الهيدروفلوروكربون 4-2-2

 - من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان ) ب141-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-2-3

 - المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(ب 142-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-3-1

 - من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق 142-الهيدروفلوروكربون 4-3-2

 1.0 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان ) ب142-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-3-3

 - المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 127-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-4-1

 - استنفاد األوزون(من قدرات باألطنان )الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  127-الهيدروفلوروكربون 4-4-2

 0.3 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان ) 127-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-4-3

 - المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( 124-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-5-1

 - من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان )الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  124-الهيدروفلوروكربون 4-5-2

 0.1 من قدرات استنفاد األوزون(باألطنان ) 124-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-5-7
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 على التمويلألف: الجدول الزمني للموافقة  -3التذييل 
 

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف.-2

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ ات حسب السنة التقويمية، تقدم فيه البيان، سرديتقرير  (أ )

، تسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضها البعض. تتصل ب وكيف

واإلدخال ذي الصلة ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةيذ األنشطة، ن تنفعمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل

التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األب

ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة.  يوفر

، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم)خطط( خطة مقارنة ب

المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي من هذا االتفاق، أو  3 في الفقرة

أيضا  )أ( من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل 5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد  (ب )

)ب( من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

م هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقدي

)أ( 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

 من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

الشريحة التالية،  ة لتقديم طلبحتى نهاية السنة المزمعوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بها  (ج )

أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار

محرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم ال

المحددة في الفقرة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف 

على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت)د( من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

نشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه . ويمكن تقديم وصف األالشاملة وأن يقدم تفسيرا لها

 ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  (د )

تقديمها حسب  . وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعينعلى اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير )انظر الفقرة 

وخطة التنفيذ السنوية وأي )ج( أعاله(، 1)أ( أعاله( والخطة )انظر الفقرة الفرعية 1الفرعية 

 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

 )د( أعاله.1)أ( إلى 1فيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تن )ه(
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في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة  .2

 خطط التنفيذ:واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ و

تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة  )أ(

 واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة  )ب(

استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال معينة، فإن هدف 

 التفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

 

حفظ جميع النظم اإليكولوجية، حماية واستعادة و (SEMARNAT)تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية  .1

والموارد الطبيعية والخدمات البيئية من أجل النهوض بالتنمية المستدامة. وهي مسؤولة أيضا عن تنفيذ السياسات 

الوطنية بخصوص تغير المناخ وحماية طبقة األوزون. وتقوم وحدة األوزون الوطنية )الخاضعة 

د المستنفذة لألوزون من خالل أفرقة إقليمية. ومن المتوقع ( برصد استهالك وإنتاج جميع المواSEMARNATلـ

إجراء عمليات تفتيش في الشركات المحولة إلى التكنولوجيات ال تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون للتأكد من 

 عدم استخدام المواد المستنفدة لألوزون بعد إنجاز المشروع.

ألنشطة وتأييد المشروعات على مدى السنوات القادمة عرضت حكومة المكسيك وتنوي أن تعرض استمرار ا .2

على النحو المحدد في عنصر الدعم المؤسسي وقائمة األنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح 

 أي نشاط موافق عليه للمكسيك.

إزالة المواد يعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أساسيا لخطة إدارة  .7

الهيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة 

في الصناعة، ومستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأصحاب المصلحة الحكوميين )أي وزارات 

، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات االقتصاد، والطاقة، والصحة(، ومختلف االتحادات الصناعية

والتدابير الالزمة لتنفيذ األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة. وفي قطاع 

 التصنيع، سيتم رصد عملية التنفيذ وإنجاز اإلزالة من خالل زيارات للموقع على مستوى المنشأة.

وي من خالل نظام لتراخيص وحصص المواد المستنفذة لألوزون. وسيجري خبراء دوليين سيتم الرصد السن .4

 .مستقلين زيارات للتحقق من المواقع

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

والتحّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية  ضمان التحّقق من األداء (أ )

الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  (ب )

 ألف؛-4 التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحّقق  (ج )

 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد ُأكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ 
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االت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكم (د )

 ألف؛-4)د( من التذييل 1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  )ه(

. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة يةألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذ-4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنَية؛ )و(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة  )ح(

 الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ )ط(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ي(

منفذة الوكالة الص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل تخصيوالوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أَن المبالغ المدفوعة للبلد ُي )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )ل(

د التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بع .2

مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

ل ـ)ب( من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة ـلفرعيرة اـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.-4

باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة-6التذييل   

 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1

 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

 لوضع السياسات العامة عند الطلب؛تقديم المساعدة  )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  )ب(

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

التقارير المجمعة على تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في  )ج(

 ألف.-4النحو الوارد في التذييل 
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 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
عن كّل  دوالرا أمريكيا 174من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وفي حالة وجود تطبيق  ألف.-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 

الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان )مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم 

نفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة ت

القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين 

 األكبر.يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون 
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 التاسع عشرالمرفـق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف فيجيحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" فيجي يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
من  3,75ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

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

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ألف- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب لف باعتباره الخأ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى - 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-2-4و 3- 1-4ين األفقي ينالمحدد لكل مادة في الصف

 
-3  ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  رھنا

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3ييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذ

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-

(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة 5ووفقا للفقرة الفرعية 
بتكليف من من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله ألف -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 

 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 تنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة ال

 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف   ) أ(
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى 

ھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة السنوات التي يوجد في
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4وية على ھيئة التذييل رير التنفيذ السناأن 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 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20يد عن الشريحة الموافق عليھا سابقا يز
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
ال السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتم

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين   )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

ما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعند
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

حّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات الم 6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة  -5التذييـل 

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

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-

 ألف:-1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 
 

ة إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يج  (أ) ب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدم
ة  رة الفرعي ي الفق ع ف و متوق بما ھ ة  5حس دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق (د) أع

  أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  لق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ المسائل التي يمكن أن تتع  )1(

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

ذة   )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف التغييرات في المستويات السنوية للتموي
  لمختلف الشرائح؛ 

ر ا  )4( طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل ديم تموي دة تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف لمدرج
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي ة، أو إزال ة من  30الحالي ي المائ ف

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

نوية   (ب) ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي إع
ذ الموافق عليھا ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ، والت

  السنوي الالحق؛

رة   (ج) ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد  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؛
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ار ال  (ب) ين االعتب ة بع ذة المعني المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب كامل الشروط ال
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  9-
على أن تكون الوكالة التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق اليوئنديبي 

المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") [ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة 
المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 

م الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقيي
 إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.

 
تنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة و 10-

(ب). وتشمل ھذه  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

ة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة وستقوم الوكالة المنفذ
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6التذييل 

ين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات ب
الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق 

سوم المبيّنـة في اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالر
 ألف.-2من التذييـل  4- 2و   2- 2الصفين األفقيين 

 
في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-

ل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

ن من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كا
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

ھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االست
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق 

ائح على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشر
  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

جنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من الل 13-
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 

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

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5وفقا للفقرة الفرعية  بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا
إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات 

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفرعية 
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تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

الخامس واللجنة التنفيذية في االجتماع فيجي حّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل ي  .16
 والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 5.73 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.04 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 5.77    المجموع
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011  الباراميتر/السنة الصف
 

2017 2018 2019 2020 Total 

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 
(أطنان قدرات 

 استھالك األوزون)

ال  ال يوجد
 يوجد

 ال يوجد 5.49 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 8.44 8.44

الحد األقصى  1-2
المسموح به 

لالستھالك الكلي من 
مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات 
 استھالك األوزون) 

ال  ال يوجد
 يوجد

 ال يوجد 3.75 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.77 5.77

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

 (دوالر أمريكي)

71,800 0 0 37,900 0 59,850 0 0 0 19,950 189,500 

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

6,462 0 0 3,411 0 5,387 0 0 0 1,795 17,055 

التمويل الموافق عليه  2-3
للوكالة المنفذة 
المتعاونة (اليونيب) 

 (دوالر أمريكي)

47,900 0 0 24,400 0 41,650 0 0 0 11,550 125,500  

تكاليف دعم الوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة 

 (دوالر أمريكي) 

6,227 0 0 3,172 0 5,415 0 0 0 1,502 16,315 

التمويل إجمالي  3-1
المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)

119,700 0 0 62,300 0 101,500 0 0 0 31,500 315,000 

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 (دوالر أمريكي)

12,689 0 0 6,583 0 10,802 0 0 0 3,297 33,370 

إجمالي التكاليف  3-3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)

132,389 0 0 68,883 0 112,302 0 0 0 34,797 348,370 

 1.98 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

أطنان قدرات استھالك التي يتعين تحقيقھا من خالل مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 األوزون)

 -   

 3.75 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

 0.04 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

   - أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2

  0.00 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
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  تمويلعلى ال الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
- 2سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل  .1

 ألف.
 

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير تقرير مسرود، ترد فيه   (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
ي أزيلت  وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت

دائل ذات الصلة ك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي نتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم
ات ذات  ر في االنبعاث التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي

رات ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن ديات  الص والتح
ى الظروف  رات تطرأ عل المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي
ى  ا عل ر أيض تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ف

ديمھا، كحاالت ذ السنوية السابق تق أخير،  معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي الت
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ 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 (أ) من 5التقرير المسرود جمي االتف
  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
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب م5ألف، كم ا ل اق. وم رر  (ب) من االتف تق

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

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة، وصف خطي ل  (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق لنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع
ابقة  مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس
من  ي أن يتض ة. وينبغ نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب بع
ن  ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش الوصف أيض
رة  ذا الوصف السنوات المحددة في الفق المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ

ى الخطة 5الفرعية  (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت عل
ة بوصفه  الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق

  التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

ة   (د) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب من خالل قاعدة بيانات  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي على اإلنترنت. وستعدل ھ

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

  لة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشام

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

 

  وسوف تتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن الرصد الشامل.  1

الستھالك استنادا إلى مضاھاة البيانات التي يتم جمعھا من اإلدارات الحكومية ذات الصلة بالبيانات وسيجري رصد ا  2
  التي يتم جمعھا، حسب االقتضاء، من المستوردين والموزعين والمستھلكين ذوي الصلة.

  لية في التوقيت المناسب:وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة أيضا عن إعداد التقارير وتقوم بتقديم التقارير التا  3

  تقارير سنوية عن استھالك المواد لتقديمھا إلى أمانة األوزون؛  (أ)  

تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ ھذا االتفاق لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد   (ب)
  األطراف؛

 الرئيسية.تقارير متعلقة بالمشروعات لتقديمھا إلى الوكالة المنفذة   (ج)

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ة  ة الخاّص ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ب
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

ا تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن   (ج) األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1و (ج)1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ة. -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل ديم ألف لتق ى تق الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 الة المنفذة المتعاونة؛تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوك

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ ضمان وج واإلب
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)
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رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنووالوكالة المنفذة المتعاونة د الميزانية ولتمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا  2
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

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

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ى   1 املة، وتشتمل عل تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الش

  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقيي  (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ م 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 

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
عن كّل   دوالرا أمريكيا 180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1في الصف الھدف المحدد 
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 المرفق العشرون

2017و 2016و 2015و 2014ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا  للسنوات   
 

2014التعليقات عام  الموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھا الموافق عليھا        

      20142015 2016 2017   

             عنصر الموظفين 10

             والدرجة) وظيفة(موظفو المشروعات (ال 1100

                    )D2كبير الموظفين ( 01  
251,635  

                  
259,184  

                   
266,960  

                   
274,969  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
                    )D1نائب كبير الموظفين ( 02  

248,333  
                  

255,783  
                   
263,456  

                   
271,360  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
إلى القياسي والتعديل استنادا 

التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 
 في المائة 3نسبتھا 

                    )P3موظف إدارة البرامج ( 03  
164,585  

                  
169,522  

                   
174,608  

                   
179,846  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
استنادا إلى القياسي والتعديل 

التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 
 في المائة 3نسبتھا 

نائب كبير الموظفين للشؤون المالية واالقتصادية  04  
)P5( 

                   
224,409  

                  
231,142  

                   
238,076  

                   
245,218  

تكاليف المرتب استنادا إلى 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
                    )P5كبير موظفي إدارة البرامج ( 05  

224,409  
                  

231,142  
                   
238,076  

                   
245,218  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
                    )P5كبير موظفي إدارة البرامج (  06  

224,409  
                  

231,142  
                   
238,076  

                   
245,218  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
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                    )P5كبير موظفي إدارة البرامج ( 07  
224,409  

                  
231,142  

                   
238,076  

                   
245,218  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
                    )P3موظف إدارة المعلومات ( 08  

198,426  
                  

204,379  
                   
210,510  

                   
216,826  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
كبير موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق  09  

)P5*( 
                   

201,342  
                  

207,383  
                   
213,604  

                   
220,012  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
                    )P5والتقييم (كبير موظفي الرصد  10  

224,409  
                  

231,142  
                   
238,076  

                   
245,218  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
                    )P3إدارة البرامج (موظف  11  

164,585  
                  

169,522  
                   
174,608  

                   
179,846  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
                    )P3موظف شبكة المعلومات ( 12  

137,917  
                  

142,055  
                   
146,316  

                   
150,706  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
                    )P2الموظف المساعد للموارد البشرية ( 13  

-  
                  

-  
                   
-  

                   
-  

يتم تمويله من تكاليف دعم 
 P2يتم تخفيضة من سالبرامج و

 G7إلى 
                    )P3موظف إدارة البرامج ( 14  

164,585  
                  

169,522  
                   
174,608  

                   
174,608  

استنادا إلى تكاليف المرتب 
القياسي والتعديل استنادا إلى 
التكاليف الفعلية بزيادة سنوية 

 في المائة 3نسبتھا 
سابقا   -) P2موظف مساعد معني بالمالية ( 15  

 2014ابتداء من  1301
                   

60,000  
                  

123,600  
                   
127,308  

                   
131,127  

حسب المقرر ترقية 
 )1(ب)(72/43

  -)P2موظف مساعد معني بقاعدة البيانات (   16  
 2014ابتداء من  1310سابقا 

                   
60,000  

                  
123,600  

                   
127,308  

                   
131,127  

حسب المقرر ترقية 
 )1(ب)(72/43
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           السنة السابقة 98  

    3,156,518 3,069,667 2,980,259 2,773,455  المجموع الفرعي   1199

             االستشاريون 1200

 )P3موظف إدارة البرامج ( 01  
 

                   
54,100  

دوالر  12,500تخفيض بمقدار  75,000 75,000 75,000
حسب المقرر  أمريكي

 )1(ب)(72/43
   الفرعيالمجموع    1299

      54,100 
  

     75,000  
  

     75,000  
   

     75,000  
  

             موظفو الدعم اإلداري 1300

                    )G7مساعد إداري ( 01  
47,501  

                  
-  

      

                    )G7مساعد خدمات االجتماعات ( 02  
94,591  

                  
97,429  

                   
100,352  

                   
103,362  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

  في المائة 3سنوية نسبتھا 
                    )P2-G7مساعد برامج ( 03  

94,591  
                  

97,429  
                   
100,352  

                   
103,362  

 P2تم تصنيف الوظيفة على أنھا 
حسب اإلخطار المؤرخ 

نتيجة لعملية  2014مايو/أيار 
 إعادة الترقيم

                    )G5برامج (مساعد  04  
70,067  

                  
72,169  

                   
74,334  

                   
76,565  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

  في المائة 3سنوية نسبتھا 
                    )G5مساعد برامج ( 05  

70,067  
                  

72,169  
                   
74,334  

                   
76,565  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

 في المائة 3سنوية نسبتھا 
                    )G6( بعمليات الحاسوبمساعد معني  06  

89,504  
                  

92,189  
                   
94,955  

                   
97,803  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

 في المائة 3سنوية نسبتھا 
                    )G5مساعد برامج ( 07  

74,054  
                  

76,276  
                   
78,564  

                   
80,921  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

 في المائة 3سنوية نسبتھا 
                    )G6سكرتير/كاتب، موظف إداري ( 08  

79,441  
                  

81,825  
                   
84,279  

                   
86,808  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

 في المائة 3سنوية نسبتھا 
                    )G4كاتب تسجيل ( 09  

60,527  
                  

62,343  
                   
64,213  

                   
66,139  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

 في المائة 3سنوية نسبتھا 
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                    )G7مساعد معني بقاعدة البيانات ( 10  
47,501  

                  
-  

في  P2إلى  G7الترقية من     
 2014يونيو/حزيران 

                    )G5مساعد برامج، للرصد والتقييم ( 11  
70,067  

                  
72,169  

                   
74,334  

                   
76,565  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

  في المائة 3سنوية نسبتھا 
مساعد معني بنظام المعلومات اإلدارية المتكامل  12  

)G6( 
                   

-  
                  

-  
                   
-  

                   
-  

يتم تمويله من تكاليف دعم 
  البرامج

   )G5مساعد برامج ( 13  
70,067 

                  
72,169  

                   
74,334  

                   
76,565  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

  في المائة 3سنوية نسبتھا 
   )G5مساعد برامج ( 14  

70,067 
                  

70,067  
                   
72,169  

                   
74,334  

استنادا إلى التكاليف الفعلية بما 
في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة 

  في المائة 3سنوية نسبتھا 
                    المجموع الفرعي    

938,046  
                  

866,235  
                   
892,222  

                   
918,989  

  

           تكاليف خدمة المؤتمرات   1330

   تكاليف االجتماعات: اللجنة التنفيذية   1333
348,400 

  
325,000 

  
325,000 

   
325,000  

  

   تكاليف االجتماعات: اللجنة التنفيذية   1334
403,736 

  
325,000 

  
325,000 

   
325,000  

  

           تكاليف االجتماعات: اللجنة التنفيذية   1336

   المساعدة المؤقتة   1335
31,282 

  
18,782 

  
18,782 

   
18,782  

دوالر  12,500تخفيض بمقدار 
حسب المقرر  أمريكي

 )1(ب)(72/43
           اجتماع األوزون   1337

                    المجموع الفرعي    
783,418  

                  
668,782  

                   
668,782  

                   
668,782  

  

                    مجموع الدعم اإلداري   1399
1,721,464  

                  
1,535,017 

                   
1,561,004 

                   
1,587,771  

  

  سيتم تحميل الفرق بين التكلفة لوظيفةP4 وP5  2101إلى بند الميزانية.      
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2014التعليقات عام  الموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھا الموافق عليھا        

      2014 2015 2016 2017   

             السفر في مھام رسمية 1600

                    تكاليف المھام 01  
137,650  

                  
208,000  

                   
208,000  

                   
208,000  

استنادا إلى جدول زمني مؤقت 
  لخطط السفر

                     )4اجتماعات الشبكة ( 02  
50,000  

                  
50,000  

                   
50,000  

                   
50,000  

مخصصات ألربعة اجتماعات 
 للشبكة في السنة

                    المجموع الفرعي   1699
187,650  

                  
258,000  

                   
258,000  

                   
258,000  

  

                    مجموع العنصر   1999
4,736,670  

                  
4,848,276 

                   
4,963,671 

                   
5,077,289  

  

             عنصر التعاقدات 20

             الباطنالعقود من  2100

                    (ب))59/51خدمات الخزانة (المقرر  01  
500,000  

                  
500,000  

                   
500,000  

                   
500,000  

رسوم ثابتة حسب االتفاق مع 
أمين الخزانة (المقرر 

 (ب))59/51
           المؤسسيةالمشاورات  02  

             العقود من الباطن 2200

           دراسات مختلفة 01  

                     العقود المؤسسية 02  
-    

                   
-    

                   
-    

  

                    مجموع العنصر   2999
500,000  

                  
500,000  

                   
500,000  

                   
500,000  

  

              عنصر المشاركة في االجتماعات 30

السفر وبدل اإلقامة اليومي  3300
لحضور  5لمندوبي بلدان المادة 

 التنفيذيةاجتماعات اللجنة 

            

                    سفر الرئيس ونائب الرئيس 01  
-    

                  
15,000  

                   
15,000  

                   
15,000  

تغطي تكاليف السفر األخرى 
بخالف حضور اجتماعات 

 اللجنة التنفيذية
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                     )2014في عام  2اجتماعات للجنة التنفيذية ( 02  
166,614  

                  
150,000  

                   
150,000  

                   
150,000  

اجتماعان للجنة التنفيذية يعقدان 
 في مونتريال

                    مجموع العنصر   3999
166,614  

                  
165,000  

                   
165,000  

                   
165,000  

  

             عنصر المعدات غير المستھلكة 40

             المعدات  4100

                    أدوات مكتبية 01  
12,285  

                  
12,285  

                   
12,285  

                   
12,285  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

الحواسيب المستھلكة (البرمجيات  02  
والمستلزمات والمراكز والحواالت 

 *والذاكرة)**
 

                   
10,530  

                  
10,530  

                   
10,530  

                   
10,530  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                    المجموع الفرعي   4199
22,815  

                  
22,815  

                   
22,815  

                   
22,815  

  

             المعدات غير المستھلكة 4200

                    الحواسيب والطباعات 01  
13,000  

                  
13,000  

                   
13,000  

                   
13,000  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

المعدات المستھلكة األخرى (الرفوف  02  
  واألثاث)

                   
5,850  

                  
5,850  

                   
5,850  

                   
5,850  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                    المجموع الفرعي   4299
18,850  

                  
18,850  

                   
18,850  

                   
18,850  

  

             مباني المكاتب 4300

                    إيجارات مباني المكاتب 01  
870,282  

                  
870,282  

                   
870,282  

                   
870,282  

سيتم تخفيض المخصصات إلى 
دوالر أمريكي.  46  863مبلغ 

والرصيد يشمله الفرق في 
 التكلفة لحكوحة كندا

 
                    المجموع الفرعي    

870,282  
                  

870,282  
                   
870,282  

                   
870,282  

  

                    مجموع العنصر   4999
911,947  

                  
911,947  

                   
911,947  

                   
911,947  
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             عنصر المتنوعات 50

             تشغيل وصيانة المعدات 5100

الحواسيب والطباعات (الحبارة وطباعة  01  
  *** باأللوان)

                   
8,100  

                  
8,100  

                   
8,100  

                   
8,100  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                     صيانة مباني المقر 02  
8,000  

                  
8,000  

                   
8,000  

                   
8,000  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                    تأجير مباني المكاتب 03  
15,000  

                  
15,000  

                   
15,000  

                   
15,000  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                     اتتأجير معدات االتصا 04  
8,000  

                  
8,000  

                   
8,000  

                   
8,000  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                    صيانة الشبكة 05  
10,000  

                  
10,000  

                   
10,000  

                   
10,000  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                    المجموع الفرعي   5199
49,100  

                  
49,100  

                   
49,100  

                   
49,100  

  

             تكاليف الطباعة 5200

اجتماعات اللجنة التنفيذية والتقارير إلى مؤتمر  01  
 األطراف

                   
10,710  

                  
10,710  

                   
10,710  

                   
10,710  

  

                    المجموع الفرعي   5299
10,710  

                  
10,710  

                   
10,710  

                   
10,710  

  

             التكاليف المتنوعة 5300

                    االتصاالت 01  
58,500  

                  
58,500  

                   
58,500  

                   
58,500  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                    رسوم الشحن 02  
9,450  

                  
9,450  

                   
9,450  

                   
9,450  

استنادا إلى االحتياجات 
 المتوقعة

                    رسوم المصارف 03  
4,500  

                  
4,500  

                   
4,500  

                   
4,500  

استنادا إلى االحتياجات 
 (بدون تغيير) المتوقعة

                    تدريب الموظفين 05  
20,137  

                  
20,137  

                   
20,137  

                   
20,137  

استنادا إلى االحتياجات 
 (بدون تغيير) المتوقعة

                    المجموع الفرعي   5399
92,587  

                  
92,587  

                   
92,587  

                   
92,587  

  

             الضيافة والترفيه 5400

                    المجموع الفرعي   5499
16,800  

                  
16,800  

                   
16,800  

                   
16,800  
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                    مجموع العنصر   5999
169,197  

                  
169,197  

                   
169,197  

                   
169,197  

  

                   6,484,428     المجموع الكلي
6,594,420 

                   
6,709,815 

                   
6,823,433  

  

   334,035 %)9تكاليف دعم البرامج (    
346,184 

  
356,570 

   
366,796  

  %)9تكاليف دعم البرامج (

التكاليف التي يتحملھا 
الصندوق المتعدد 

 األطراف

    6,818,463                   
6,940,604 

                   
7,066,385 

                   
7,190,229  

  

 جدول الميزانية السابق  
 

                     
6,818,463  

                  
6,940,604 

                   
7,066,385 

                   
-    

  

 زيادة/انخفاض  
 

    
-   

  
-   

  
-   

   
7,190,229  

  

يشمله الفرق في التكلفة لحكومة كندا  )2013(استنادا إلى عام دوالر أمريكي 742  993يعوض تأجير المباني بمبلغ **
  دوالر أمريكي 46 863 البالغوسيحمل الصندوق المتعدد األطراف المبلغ المتبقي 

2013إلكمال خطة مشتريات علم  2014دوالرا أمريكيا) ُمرّحل إلى عام  22  395( 2013***  رصيد عام   
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 ميزانية الرصد والتقييم
        

       الموافق عليھا الموافق عليھا      

      2014 2015 2016 2017   

                

ستكمال تقييم إزالة المواد ا 01 1200
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع 

 الرغاوي

  
119,700 

  
46,371 

      

مشروعات تصنيع دراسة نظرية حول  02  
 معدات التبريد وأجھزة تكييف الھواء

    
12,000 

      

التدليلية بشأن التخلص المشروعات  تقييم 03  
 من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا

    
12,000 

      

   المجموع الفرعي   1299
119,700 

  
70,371 

      

   سفر الموظفين 01 1600
25,000 

  
16,914 

      

   المجموع الفرعي   1699
25,000 

  
16,914 

      

     مجموع العنصر   1999
87,285 

      

   متنوعة 01 5300
4,000 

  
4,000 

      

   مجموع العنصر   5999
4,000 

  
4,000 

      

الكليجموع ملا     148.700 91.285    
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 المرفق الحادي و العشرون

  شكل التقارير المرحلية وخطط التنفيذ السنوية لقطاع إنتاجمشروع 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  النص السردي للتقرير المرحلي

 إعداد الشرائح لخطط إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية""دليل ينبغي أن يتبع التقرير المرحلي 
(الدليل). وباإلضافة إلى المعلومات المتضمنة في الدليل، فإن البيانات التالية مطلوبة بالتحديد لقطاع اإلنتاج. ويتكون 

تنفيذ السنوية (الشكل) من جزأين. شكل التقارير المرحلية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط ال
ويعرض الجزء األول البيانات للتقارير المرحلية؛ ويعرض الجزء الثاني المتطلبات من المعلومات لخطط التنفيذ 

  السنوية.

  بيانات التقرير المرحلي  الجزء األول:

  من اإلنتاج xxxمعلومات عن الھدف العام ومستوى المرحلة  -1
  

نبغي أن يتضمن التقرير المرحلي مالحظات/توضيحات سردية حسب اتصالھا بأي حسبما يتطلب الدليل، ي  أ.
زيادة/انخفاض كبير في مستوى اإلنتاج، والتغير في مستوى المخزون، أو أي معلومات أخرى ذات صلة. 
وينبغي أن يفسر أيضا أي انحرافات للتخفيضات الفعلية في إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

  ة المبلغ عنھا من التخفيضات المقررة وتعديالت إلستراتيجية التخفيض (إن وجدت) للسنة القادمة.السن

 

: أھداف الرقابة العامة واإلنتاج الفعلي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الستخدامات المواد المستنفدة 1الجدول 
  لألوزون للصين حسب المادة الكيميائية

 2015 2014 2013 السنة

 الفعلية المقررة الفعلية المقررة الفعلية المقررة المادة

 

طن 
 متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

             22- الھيدروكلوروفلوروكربون
             ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
             ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
             123- الھيدروكلوروفلوروكربون
             124- الھيدروكلوروفلوروكربون
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كميات الخفض من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب المادة الكيميائية باألطنان من قدرات : 2الجدول 
  استنفاد األوزون (يرد مثال أدناه للمرحلة األولى: وستكون ھناك كميات تخفيض مختلفة بالنسبة للمراحل الالحقة)

مجموع  2015 2013 السنة
المرحلة 
 األولى

التخفيض في المواد 
روفلوروكربونية كنسبة الھيدروكلو

 مئوية من التخفيضات الشاملة
  الفعليةالمقررةالفعليةالمقررةالمادة

       22-الھيدروكلوروفلوروكربون
      ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

       123-الھيدروكلوروفلوروكربون
       124-الھيدروكلوروفلوروكربون

       المجموع
  

، 2013و 2010معلومات خط أساس لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ والسعة،   -2
  وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

للمواد المستنفدة  2015-2013ومثال بالنسبة إلنتاج الفترة  2010خط األساس، وسعة اإلنتاج، ھ: .... -أ- 3الجدول 
  واستخدامات المواد األولية لألوزون

رقم 
 المرجع

خط  المصنع
 اإلنتاج

سعة 
 اإلنتاج

إنتاج المواد  2013 2010إنتاج عام 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

إنتاج المواد  2014
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

إنتاج المواد  2015
 يةالھيدروكلوروفلوروكربون

حالة 
 التشغيل

استخدامات 
المواد 

 المستنفدة
لألوزون

استخدامات 
المواد 
 األولية

استخدامات 
المواد 

المستنفدة 
لألوزون

استخدامات 
 المواد األولية

استخدامات 
المواد 

المستنفدة 
 لألوزون

استخدامات 
 المواد األولية

استخدامات 
المواد 

المستنفدة 
 لألوزون

استخدامات 
 المواد األولية

طن متري 
 في السنة

طن متري في 
السنة

طن متري في 
السنة

طن متري في 
السنة

طن متري في 
السنة

طن متري في 
 السنة

طن متري في 
 السنة

طن متري في 
 السنة

طن متري في 
 السنة

 (ل) (ك) (ي) (ط) (ح)(ز)(و)(ھ)(د) (ج) (ب)(أ) 

             
            المجموع 

تحديد أي تغير في الملكية (بين قوسين) عن أسماء المنشآت المذكورة في اإلضافة باتفاق قطاع اإلنتاج واإلشارة تحت  يرجى  *
  المالحظات/التوضيحات إلى نسبة الملكية الناشئة عن التغير الخاصة بالشركات عبر الوطنية.

، أو (R&D)، أو المسحوب من الخدمة والمفكك (T-CI)لق مؤقتا ، أو التشغيلي ولكنه مغ(OP)حالة التشغيل تعني التشغيلي والمنتج   **
  .(P-R&D)المسحوب جزئيا والمفكك جزئيا 

  (د).72/44حسب المقرر  2013سيتم التحقق من بيانات ھذه المصانع في مراجعة البنك الدولي إلنتاج عام   ***
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  الحصص الصادرة إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون  -3

  حصص إنتاج المواد المستنفدة لألوزون للـ...[المادة الكيميائية]   xxxxھ: -أ 4الجدول 
رقم 

 المرجع
  مصانع

- الھيدروكلوروفلوروكربون
22 

سعة 
 اإلنتاج

االتجار بالحصص في  الحصص األولية 2010إنتاج عام 
  .xxxم  عا

 ... إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون الحصص النھائية لعام ...

استخدامات  
المواد 

المستنفدة 
لألوزون

استخدامات 
المواد 
 األولية

إنتاج 
المواد 

المستنفدة 
لألوزون

االستخدام 
 المحلي

إنتاج 
المواد 

المستنفدة 
لألوزون

االستخدام 
 المحلي

إنتاج 
المواد 

المستنفدة 
لألوزون

االستخدام 
 المحلي

استخدامات  المجموع
المواد 

المستنفدة 
 لألوزون

 استخدامات
المواد 
 األولية

طن متري 
 في السنة

طن متري 
في السنة

طن متري 
في السنة

طن متري 
في السنة

طن متري 
في السنة

طن متري 
في السنة

طن متري 
 في السنة

طن متري 
 في السنة

طن متري 
 في السنة

طن متري 
 في السنة

طن متري 
 في السنة

طن متري 
 في السنة

 (م) (ل) (ك) (ي) (ط) (ح) (ز) (و) (ھ) (د) (ج) (ب) (أ) 
              
             موعالمج 

يرجى تحديد أي تغيير في الملكية (بين قوسين) عن أسماء المنشآت المذكورة في اإلضافة باتفاق قطاع اإلنتاج واإلشارة تحت   *
  عبر الوطنية.المالحظات/التوضيحات إلى نسبة الملكية الناشئة عن التغير الخاصة بالشركات 

، أو المسحوب (R&D)، أو المسحوب من الخدمة والمفكك (T-CI)، أو التشغيلي ولكنه مغلق مؤقتا (OP)حالة التشغيل تعني التشغيلي والمنتج   **
  .(P-R&D)جزئيا والمفكك جزئيا 

  عقود خفض حصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وعقود إغالق اإلنتاج  -4

   xxxx عقود خفض الحصص وعقود إغالق اإلنتاج لعام ھ: -أ 5الجدول 

رقم 
 المرجع

اسم 
 المنشأة

اإلنتاج في 
  2009عام 

 (طن متري)

اإلنتاج في عام 
2010  

 (طن متري)

  خط األساس

 (طن متري)

  الخفض بموجب العقد

 (طن متري)

  قيمة العقد

 (دوالر أمريكي)
 رقم المشروع رقم العقد

         

 المجموع
 

     

  

  : عرض عام للمنتجين مع عقود لخفض الحصص و/أو إغالق خط اإلنتاج6الجدول 

رقم 
 المرجع

منتجو المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2013 2014 2015 

عقد لخفض  بدون عقود 22-الھيدروكلوروفلوروكربون  
 الحصص

 عقد لإلغالق
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  والقواعدمعلومات عن السياسات العامة   - 5

  : السياسات العامة المتعلقة باإلزالة المقررة إلنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحالة التنفيذ7الجدول 

 التعليقات تاريخ النفاذ حالة التنفيذ السياسة العامة والقواعد

    

    

  

  أنشطة المساعدة التقنية  -6

  معلومات عن أنشطة المساعدة التقنية  أ.

التخطيط ألنشطة المساعدة التقنية، ينبغي إدراج نص سردي في خطة التنفيذ السنوية يصف بوضوح المبرر، عند 
والھدف، ومجال األنشطة، واإلطار الزمني، والنتائج المتوقعة وأثر برنامج المساعدة التقنية. وينبغي أيضا تصميم 

بط به من صرف للتمويل. فعلى سبيل المثال، بالنسبة مراحل رئيسية لكل مساعدة تقنية لقياس التقدم المحرز وما يرت
"، يمكن تعريفھا بأنھا تمثل 23-"للبحوث والدراسات بشأن تكنولوجيا المعالجة بالحل الحراري للھيدروفلوروكربون

 في المائة 20في المائة من المدفوعات عند تقديم مشروع التقرير و 50في المائة من المدفوعات عند منح العقد، و 30
من المدفوعات عند استالم التقرير النھائي. ويحتاج األمر إلى قياس التقدم المحرز في كل مساعدة تقنية مقابل المراحل 

  الرئيسية.

  نظرة عامة، والمساعد التقنية الجارية والمنجزة xxxx: أنشطة المساعدة التقنية في عام 8الجدول 

عنوان 
المساعدة 
 التقنية

اريخ تتاريخ العقد المتعاقد
اإلنجاز 
 المقرر

تاريخ 
اإلنجاز 
 الفعلي

مبلغ 
 العقد

المراحل الرئيسية 
 المؤقتة والنواتج

تسليم 
التقرير 
 النھائي

النتيجة المتوقعة 
واستخدامھا في خطة 

إدارة إزالة إنتاج 
المواد الھيدرو كلورو 

 فلوروكربونية

المرحلة       
 1الرئيسية 

المرحلة 
 2الرئيسية 

  

المساعدة 
 1التقنية 

         

المساعدة 
2التقنية 

         

المساعدة 
3التقنية 

         

  

  تعليقات: بالنسبة لكل نشاط من أنشطة التدريب، ينبغي تحديد عدد المشاركين تحت المراحل الرئيسية.
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  اإلبالغ المالي  -7

  المالحظات/التوضيحات حسبما يتعلق األمر:

  
  المالي: التقرير 9الجدول 

 المجموع 2015شريحة عام  2014شريحة عام  2013شريحة عام  السنة

 (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي)

     

  

  : التقرير المالي عن أنشطة المساعدة التقنية10الجدول 

نشاط المساعدة 
 التقنية

اإلطار 
 الزمني

  مبلغ العقد
(دوالر 

 أمريكي)

صرف 
  األموال
(دوالر 

 أمريكي)

النسبة 
المئوية من 

 العقد

صرف األموال التاريخ
في السنة المبلغ 

  عنھا
 (دوالر أمريكي)

صرف 
األموال 
  المتراكمة

(دوالر 
 أمريكي)

الرصيد المتبقي 
  حتى [التاريخ]

(دوالر 
 أمريكي)

         
أنشطة المساعدة 

التقنية لعام 
2013  

        

الصرف    
 األول

     

الصرف 
 الثاني

  

الصرف 
 الثالث

  

الصرف 
 الرابع

  

         المجموع
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  : الحالة المالية لعقود خفض الحصص واإلغالق على مستوى المنشأة11الجدول 

رقم 
 المرجع

نوع المواد  المنتج
الھيدرو 

كلوروفلورو
 كربونية

نوع 
 العقد

كمية خفض 
الھيدروكلورو
فلوروكربون 
  بموجب العقد
 (طن متري)

  مبلغ العقد
(دوالر 

 أمريكي)

تاريخ 
 العقد

التاريخ 
المقرر 
لإلنجاز 
 المالي

التاريخ 
الفعلي 

لإلنجاز 
 المالي

صرف 
األموال في 
سنة اإلبالغ 

  السابقة
(دوالر 

 أمريكي)

صرف 
األموال في 
سنة اإلبالغ 

(دوالر 
 أمريكي)

صرف 
األموال 
  المتراكمة

(دوالر 
 أمريكي)

الرصيد 
  المتبقي
(دوالر 

 أمريكي)

عقود   
الھيدروكلورو
-فلوروكربون

22 

          

عقود   
الھيدروكلورو
-فلوروكربون

 ب141

          

عقود   
الھيدروكلورو
-فلوروكربون

123

          

عقود   
الھيدروكلورو
-فلوروكربون

124

          

، وعقد إغالق منتج المواد (PCLO)، وعقد إغالق المصنع (CRC)، وعقد خفض سعة المصنع (RED)عقد خفض الحصص   *
  .(CLO)الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  معلومات عن األثر على المناخ في فترة اإلبالغ  -8
  من الدليل) 3-4- 1(القسم 

ينبغي إدراج وصف موجز في التقرير المرحلي عن الطريقة المستخدمة لحساب األثر على المناخ، مع تحديد 
  جيات البديلة/طريقة الخفض المستخدمة لكل خط إنتاج في المنشآت.التكنولو

 2013). سيتم تحديثه استنادا إلى نتائج التحقق للسنوات 2013: األثر على المناخ في سنة اإلبالغ (12الجدول 
  .2015و 2014و

 2013الخفض الفعلي في إنتاج عام   المادة
 2010بالمقارنة إلى عام 

 المناخ األثر على طريقة الخفض

طن من قدرات  طن متري
 استنفاد األوزون

مليون طن من 
مكافئ ثاني أكسيد 

 الكربون
لكل  2013مثال: اإلنتاج الفعلي في عام    22-الھيدروكلوروفلوروكربون

من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
مقارنة إلى إنتاج المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

الحصص؛ والمحولة إلى [خفض  2010
إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون؛ 

  والمغلقة والمفككة]؛

 
    ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
    123-الھيدروكلوروفلوروكربون
    124-الھيدروكلوروفلوروكربون

   المجموع
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  الجزء الثاني: خطة التنفيذ السنوية

ينبغي إدراج وصف تفصيلي لألنشطة التي ستنفذ بما في ذلك القواعد ورصد المشروع. وينبغي إدراج معلومات كمية 
  إلى أقصى قدر ممكن. وينبغي اإلشارة بوضوح إلى المراحل الرئيسية ومستوى التمويل المرتبطين بكل نشاط مقترح.

يھا حسب الظروف المتطورة من أجل تحقيق خفض سلس وتمشيا مع بند المرونة إلعادة تخصيص األموال الموافق عل
في إنتاج وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االتفاقات ذات الصلة بين الحكومة المعنية واللجنة التنفيذية، 

تاج ينبغي توثيق التغيرات الرئيسية. كما لن تحصل على المساعدة أي منشأة أدرجت إلغالقھا في خطة إدارة إزالة إن
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي يكتشف أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد 

  األطراف (مثال، نتيجة للملكية األجنبية). وينبغي إدراج ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية.
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