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  دد األطـرافـتعـذية للصندوق المـة التنفيـاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  الرابع والسبعوناالجتمــــــاع 
 2015مايو / أيار  22 - 18 ،مونتريال

 
 

  تقرير االجتماع الرابع والسبعين للجنة التنفيذية

  مقدمة

والسبعون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر  رابععقد االجتماع ال -1
 .2015 مايو/أيار 22 إلى 18من  في مونتريال، كندا، ،(االيكاو)الطيران المدني الدولي منظمة 

الصادر عن  XXVI/19وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر  -2
 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال: سادساالجتماع ال

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

البحرين والبرازيل وجزر من البروتوكول:  5األطراف العاملة بمقتضى الفقرة األولى من المادة   (ب)
  .وجمھورية تنزانيا المتحدة القمر ومصر وغرينادا (نائب الرئيس)، والھند

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

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

 .األمانة ممثل عنوحضر االجتماع أيضا األمين التنفيذي ألمانة األوزون و -4

عن التحالف من أجل سياسة جوية مسؤولة، ووكالة التحقيق  ونممثلأيضا بصفة مراقبين وحضر االجتماع  -5
  البيئي.
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 فتتاح االجتماعمن جدول األعمال: ا 1البند 

مشيراً  2015افتتح االجتماع الرئيس السيد جون تومبسون الذي رحب باألعضاء في االجتماع األول من عام  -6
وھي الفترة التي اعتمد األطراف في بروتوكول  2017إلى  2015إلى أنھا السنة األولى من فترة السنوات الثالث 

أمريكي للصندوق المتعدد األطراف. كما أنھا سنة معالم بارزة ھامة مليون دوالر  507.5 مونتريال فيھا ميزانية تبلغ
في  10بنسبة  يةكربون الھيدروكلوروفلوروالمواد خاللھا خفض استھالكھا وإنتاجھا من  5يتعين على بلدان المادة 

وإعادة  ،2017- 2015المائة. وسوف تنظر اللجنة التنفيذية في الموارد والتخطيط لدى نظرھا لتحديث خطط األعمال 
في وثيقة جديدة عن بيانات البرنامج  أيضاسوف تنظر وأرصدة المشروعات المتبقية، والتأخيرات في تنفيذ الشرائح. 

 تقييمالقطري واآلفاق الخاصة باالمتثال، وتقارير الحالة والتقارير النوعية بشأن المشروعات، والتقرير النھائي عن 
ربون في قطاع الرغاوي، واختصاصات دراستي الحالة النظريتين بشأن ك مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلورو

، وتقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة 2015ستكمال المشروعات لعام الالرصد والتقييم، والتقريرالمجمع 
 السنوات.

أمريكي مليون دوالر  65وسوف تنظر أيضاً مقترحات المشروعات وأنشطتھا التى تزيد بصورة طفيفة عن  -7
دارة إزالة المواد واحدة إلالمرحلة الثانية من خطة ضمن مقترحات وأنشطة أخرى،  ،بالشكل الذي قُدمت به وتتضمن

الموافق غير كربونية  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو ةخطمن  يحة واحدةكربونية، وشر الھيدروكلوروفلورو
إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو  خطط إدارةت للمرحلة الثانية من وطلبات إعداد المشروعا ،بلداً  31عليھا لعدد 

ً طلبات تمويل لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، ومشروع واحد جديد  قنية كربونية. وھناك أيضا ت ل للمساعدة ا
وكان أمام  لرفيعة.  قليمي للخبرات ا إ مركز  مشروع واحد إلنشاء  وإعداد  لميثيل،  ا بروميد  بشأن 

ت ل للجنة ا تدليل  27نفيذية ا ل ل اإلعداد  كاملين  بمشروعين  وطلبين  إلعداد المشروعات  ً آخر  ا ب طل
دراسات  عن ثالث   ً لعالمي فضال ا االحترار  لقدرة على  ا تنخفض فيھا  لتكنولوجيات التي  ا على 

لمناطق. ا تبريد  وتعين النظر في طلبات تمويل المشروعات التدليلية بعناية في ضوء تحليل  جدوى بشأن 
بالنظر إلى أن الموافقة على جميع المشروعات سوف  ،كربون الك المتبقي المؤھل من الھيدروكلوروفلورواالستھ

. وتتكون المجموعة األخيرة من 72/40ماليين دوالر أمريكي التي حددھا المقرر  10تتجاوز نافذة التمويل البالغة 
بدائل المواد المستنفدة ل اسات استقصائيةدرمن حاالت جرد أو  XXVI/9المشروعات المقدمة إعماالً بالمقرر 

مليون دوالر أمريكي في خطة األعمال  7.6على قيمتھا بلداً. ولم تُدرج المشروعات التي تزيد  86 فيلألوزون 
 في الدراسات االستقصائيةنظر الومسألة تتعلق بالسياسات يتعين تسويتھا قبل  ،الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف

  قة عليھا.لموافمن أجل ا

وتتضمن القضايا السياساتية األخرى التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات طرائق إلنفاق الحد األقصى  -8
من التمويل لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية، والتقارير المرحلية والخاصة بالتحقق بشأن امتثال 

لمواد الھيدروكلوروفلورو كربونية بعد الموافقة على الشريحة األخيرة من البلدان لالتفاق الخاص بخطط إدارة إزالة ا
ھذه الخطط، واالستخدام المؤقت للتكنولوجيا التي ترتفع فيھا القدرة على االحترار العالمي. وسيجري أيضاً استعراض 

ً في الدعم الذي يقدمه الصندوق المتعد وبعد أن أشار  .د األطرافمسألة التعزيز المؤسسي التي تشكل عنصراً رئيسيا
في قطاع االستھالك الرئيس إلى أن مشروع المعايير الخاصة بتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية 

منذ االجتماع كانت قيد النظر للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية بالنسبة 
ل في أن يتوصل األعضاء إلى نتيجة خالل ھذا االجتماع. وأضاف قائالً إن الفريق السادس والستين، أعرب عن األم

الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج سوف يواصل مداوالته بشأن مشروع المبادئ التوجيھية الخاصة بقطاع إنتاج 
والضميمة الخاصة بخطة إدارة إزالة إنتاج  2015الھيدروكلوروفلورو كربون، ويناقش طلب شرائح 

تقديم خطط التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية بشأن خطة إدارة إزالة  شكللھيدروكلوروفلورو كربون للصين، وا
المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية، فضالً عن الطلب الخاص بالمراجعة التقنية لقطاع إنتاج الھيدروفلوروكلورو 

  كربون في المكسيك.
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  تنظيميةمن جدول األعمال: الشؤون ال 2البند 

  جدول األعمال  إقرار  (أ)

 ت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقةأقر -9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/1. 

  افتتاح االجتماع.  - 1

  الشؤون التنظيمية:  -2

  إقرار جدول األعمال؛  (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)

  أنشطة األمانة.  -3

  حالة المساھمات والمصروفات.  -4

  حالة الموارد والتخطيط:  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  (أ)

والتخطيط المالي لفترة الثالث سنوات  2017-2015الفترة تحديث عن تنفيذ خطط أعمال  ) (ب
 ؛2015-2017

  التأخيرات في تقديم الشرائح.  (ج)

  تنفيذ البرامج:  -6

  الرصد والتقييم:  (أ)

  ؛2015التقرير المجمع إلنجاز المشروعات في عام   )1(

 تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات؛  )2(

تقرير نھائي عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   )3(
  قطاع الرغاوى؛

اختصاصات دراسة نظرية عن مشروعات إزالة المواد   )4(
ربونية في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء وعن الھيدروكلوروفلوروك

مشروعات تدليلية رائدة بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا 
  (ب))؛73/7(المقرر 

  بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال؛  (ب)

  تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة.  (ج)

  حات المشروعات:مقتر  -7

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

  التعاون الثنائي؛  (ب)

  برامج العمل:  (ج)

  ؛2015(اليوئنديبي) لعام  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )1(
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  ؛2015برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) لعام   )2(

  ؛2015للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام منظمة األمم المتحدة   )3(

  ؛2015البنك الدولي لعام   )4(

  المشروعات االستثمارية.  (د)

تحليل االستھالك المتبقي المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات   -8
  (د)).72/40والقطاعات الفرعية ذات األھمية المحتملة للتدليل (المقرر 

معايير لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية مشروع   -9
  ).73/64من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

  (ب)).61/43استعراض تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي (المقرر   -10

  )).1(ب)(72/42تعدد األطراف (المقرر تقرير عن حالة توحيد حسابات الصندوق الم  -11

) الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراف بشأن 4(الفقرة  XXVI/9متابعة للمقرر   -12
  بدائل المواد المستنفدة لألوزون.لتمويل إضافي إلجراء جرد أو دراسات استقصائية 

  لألطراف في بروتوكول مونتريال. مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع السابع والعشرين  -13

  تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.  -14

  مسائل أخرى.  -15

  اعتماد التقرير.  -16

  اختتام االجتماع.  -17

  تنظيم العمل  (ب)

موعد ومكان  في من جدول األعمال (مسائل أخرى) 15وافقت اللجنة التنفيذية على أن تنظر تحت البند  -10
  .و السادس و السبعين مس والسبعينالخا يناالجتماع

ل اآلتي: استراليا (الميسر)، يووافق االجتماع على أن يعيد عقد الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشك -11
  البحرين، البرازيل، مصر، غرينادا، الھند، إيطاليا، اليابان، السويد والواليات المتحدة األمريكية.

  ة األمانةمن جدول األعمال: أنشط 3البند 

ھنأ كبير الموظفين الرئيس على تعيينه ورحب بأعضاء اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الحالي. وقدم بعد ذلك  -12
، التي تقدم عرضا عاما عن العمل الذي نفذته األمانة منذ االجتماع UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2الوثيقة 

  الثالث والسبعين.

لموظفين للجنة التنفيذية، أشار أوال إلى اإلعالن الذي أصدره المدير وفي معرض استكمال المسائل المتعلقة با -13
بأن السيد أندرو ريد قد تم اختياره نائبا لكبير الموظفين. وأعلن أيضا  2014التنفيذي ليونيب في نوفمبر/تشرين الثاني 

ج مساعد؛ والسيدة لورا دوانغ التأكيد المؤخر ليونيب على تعيين موظفين آخرين وھم: السيدة إيلينا يوين كمسؤول برام
كمدير مساعد لقاعدة البيانات؛ والسيد جاك لي كمسؤول إداري مساعد. وتم تعيين السيدة ھيلين كأوبيو كمساعد لشؤون 

  الموارد البشرية. وھنأ كبير الموظفين السيد ريد والموظفين اآلخرين على تعيينھم.

جتماعات التي حضرھا موظفو األمانة والبعثات التي قاموا واسترعى انتباه اللجنة التنفيذية إلى ملخصات اال -14
بھا، وشدد على أن األمانة بذلت جھودا لتنمية والنھوض بالروابط وأوجه التآزر بين المنظمات ذات الصلة. وأضاف 
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انعقد أن اجتماعات أخرى شجعت على التنسيق الداخلي والمناقشة والتخطيط، مثل اجتماع التنسيق بين الوكاالت الذي 
واالجتماع الخامس والثالثون للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف  2015في مونتريال في أواخر فبراير/شباط 

في بروتوكول مونتريال. وقدم االجتماع األخير فرصة للمناقشات غير الرسمية مع ممثلي حكومات بيالروس 
  المستحقة الى الصندوق المتعدد األطراف.وليتوانيا والبرتغال بشأن المسائل المتعلقة بالمساھمات 

وأكد كبير الموظفين أن مشروع الوثيقة بشأن تفويض السلطة ما زال قيد االستعراض من جانب مكتب  -15
المدير التنفيذي ليونيب بسبب الترتيبات الجديدة المطلوبة بعد إدخال نظام أوموجا، وھو نظام األمم المتحدة الجديد 

  نه بمجرد االنتھاء من إعداده، فإن األمانة ستقدمه إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيه.لموارد المؤسسات. غير أ

وشكر أعضاء اللجنة التنفيذية األمانة على تحضيرھا الممتاز لالجتماع. وأعربوا عن تھنئتھم إلى نائب كبير  -16
ن التحول إلى نظام أوموجا الموظفين الجديد والموظفين الجدد اآلخرين. والحظوا إن األمانة تبذل جھودا كجزء م

، والحظوا أيضا التزام األمانة بتقديم وثيقة تفويض السلطة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالجديد وإلى 
  اللجنة التنفيذية للنظر فيھا.

للمناخ،  غير أن أحد األعضاء أثار عددا من الشواغل، عند إبراز التقدم المھم المحرز بشأن البدائل الصديقة -17
مثل الحاجة إلى ما يلي: معالجة التكنولوجيات البديلة في قطاعي الرغاوي والتبريد؛ وتزويد البلدان بالمرونة عند تنفيذ 
خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإيالء عناية خاصة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

التعزيز المؤسسي. وشدد عضو آخر على الحاجة إلى تحسين التنسيق فيما  الحجم؛ والتوصل إلى قرار بشأن تمويل
من أجل تقليل الفترات  –من الموافقة إلى صرف األموال وإلى التنفيذ  –بين المكونات المختلفة في سلسلة المشاريع 
  الزمنية التي تكون طويلة غالبا بين المراحل.

بذلھا األمانة إلقامة الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقات وأعرب عدة أعضاء عن اھتمامھم بالجھود التي ت -18
البيئية المتعددة األطراف األخرى والمنظمات ذات الصلة. ومع االعتراف بأن الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2  أظھرت إحراز التقدم من حيث مستوى التفصيل المقدم إلى األعضاء عن ھذه
  ذلك في مزيد من المعلومات عن العمل المنفذ والعالقات التي نشأت. المساعي، فإنھم ما زالوا يرغبون مع

وردا على ذلك، شرح كبير الموظفين أنه اقترح القيام بزيارة مجاملة إلى أمانة الصندوق األخضر للمناخ  -19
بينما كان يحضر االجتماع المواضيعي المشترك لمسؤولي األوزون في جمھورية كوريا. وأعطى عرضا شامال عن 

غيل الصندوق المتعدد األطراف وخبرته عبر األربع وعشرين سنة الماضية، وشرح فيھا ھيكل الصندوق تش
وحوكمته، ومكوناته الرئيسية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية، وأمانة الصندوق، والوكاالت المنفذة وأمين الخزانة. 

األطراف، ورد على عدد من األسئلة.  وعرض أيضا قائمة المشروعات والسياسات والمقررات للصندوق المتعدد
وقدم دعوة دائمة إلى موظفي أمانة الصندوق األخضر للمناخ على االتصال بأمانة الصندوق المتعدد األطراف أو 

  زيارتھا، مضيفا أن أحد األعضاء قد زار األمانة بالفعل بينما كان في بعثة في أمريكا الشمالية.

، مقدمة (CCAC)طراف مع التحالف المعني بالمناخ والھواء النقي وتتبادل أمانة الصندوق المتعدد األ -20
لنسخة من الوثيقة التي تلخص جميع المشروعات التدليلية التي تمت الموافقة عليھا، والتي يقوم الصندوق المتعدد 

ف المعني األطراف بتمويلھا وتنفيذھا. وأعربت األمانة أيضا عن رغبتھا في مزيد من التواصل الرسمي مع التحال
  بالمناخ والھواء النقي.

وأعرب كبير الموظفين عن التزامه بتقديم تفاصيل إضافية بخصوص الجھود المبذولة لتحسين الروابط  -21
  وأوجه التآزر في التقارير عن أنشطة األمانة في المستقبل.

يقة مع التقدير بالتقرير عن أنشطة األمانة الوارد في الوث علمااللجنة التنفيذية  أحاطتو -22
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2.  
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  حالة المساھمات والمصروفاتمن جدول األعمال:  4البند 

 الوارد في الوثيقة عن حالة المساھمات والمصروفات التقريرعرض أمين الخزانة  -23
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3،  وقدم معلومات محدثة عن مساھمات البلدان في الصندوق المتعدد األطراف

ومن  2014من حكومة سلوفينيا لعام مساھمات  استلم أمين الخزانة. ومنذ نشر التقرير، 2015ار مايو/أي 15حتى 
، وصل رصيد الصندوق مليون دوالر أمريكي 3.5 البالغة . ومع ھذه المساھمات اإلضافية2015حكومة ھولندا لعام 

مليون دوالر أمريكي  34.1ومبلغ  مليون دوالر أمريكي نقداً  61.2مبلغ  منتألف ي مليون دوالر أمريكي 95.3إلى 
آلية  قد تم سداده، وأن المكاسب من 2015في المائة من التعھدات لعام  37ما نسبته صرف. وقال إن الأذونات في 

نتيجة الرتفاع قيمة الدوالر األمريكي بالمقارنة إلى  مليون دوالر أمريكي 4.9 انخفضت بحواليسعر الصرف الثابت 
  مليون دوالر أمريكي. 14.5ي الوقت الراھن، تبلغ المكاسب من آلية سعر الصرف الثابت وف. العمالت األخرى

وطُلب إلى أمين الخزانة أن يقدم معلومات إضافية عن المساھمات غير المسددة واسترعى االنتباه إلى سلسلة  -24
من الجداول التي تقدم قائمة بالمساھمات غير المسددة في المرفق األول بالوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3 وذّكر أمين الخزانة اللجنة التنفيذية أيضا بأن فواتير أرسلت إلى األطراف .
ثالث مرات في السنة وأن المناقشات غير الرسمية قد أجريت بين ممثلي بعض البلدان التي لديھا مساھمات غير 

رين لألطراف واالجتماع الخامس مسددة وأمين الخزانة وكبير الموظفين، على ھامش االجتماع السادس والعش
  والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية.

وفي الختام، قال إن االتحاد الروسي سيتم إدراجه في قائمة البلدان التي ستستخدم آلية سعر الصرف الثابت  -25
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/3، الواردة في المرفق الثاني بالوثيقة 2017-2015خالل فترة تجديد الموارد 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت -26

اإلحاطة علما بالتقرير المحدث المقدم من أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات،   (أ)
والمعلومات المتعلقة بأذونات الصرف والبلدان التي اختارت استخدام آلية سعر الصرف الثابت 

  رد في المرفق األول بالتقرير الحالي؛، على النحو الوا2017-2015خالل فترة الثالث سنوات 

اإلحاطة علما مع التقدير بالمدفوعات التي سددھا الكرسي الرسولي وحكومة كازاخستان إلى   (ب)
  الصندوق المتعدد األطراف، على النحو المبلغ عنه في المرفق األول بالتقرير الحالي؛

ابت إلى إبالغ أمين الخزانة عن عزمھا حث جميع األطراف المؤھلة الستخدام آلية سعر الصرف الث  (ج)
  القيام بذلك قبل االجتماع الخامس والسبعين؛

حث جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت   (د)
  ممكن؛

بھا مالحظة أن حكومة ألمانيا استطاعت أن تخفض الجدول الزمني لسداد أذونات الصرف الخاصة   (ھ)
من خمس سنوات إلى أربع سنوات وأنھا ملتزمة بتكييف الجدول  2017-2015لفترة تجديد الموارد 

  .2020-2018الزمني للتحصيل ضمن فترة الثالث سنـوات لفتـرة تجديـد الموارد 

  )74/1(المقرر 
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  من جدول األعمال : حالة الموارد والتخطيط 5البند 

  دتقرير عن األرصدة وتوافر الموار  (أ)

وقدمت معلومات مستكملة عن إعادة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -27
األرصدة من المشروعات الجارية. وقالت أنه نتيجة الستمرار الصراع في اليمن، طلبت اليونيدو تمديد الخطة الوطنية 

ً إلى أنه يتعين تمديد . وأ2016إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في اليمن حتى يونيه/حزيران  شارت اليونيدو أيضا
حيث أنه  2015المكون الفرنسي للمشروع التجريبي األفريقي الخاص بتبريد المباني حتى ديسمبر/كانون األول 

  .2015يرتبط بالمكون الياباني في نفس المشروع الذي يتمثل تاريخ إنجازه في ديسمبر/كانون األول 

ً زائداً تكاليف دعم  94 931تھا اليونيدو لالجتماع الحالي وبلغ مجموع األرصدة التي أعاد -28 دوالراً أمريكيا
دوالراً أمريكياً. وبعد أن صدرت الوثيقة، أبلغت اليونيدو األمانة أن المبالغ الملتزم بھا  7 190الوكالة البالغة 

ً قد أعيد إلى دوال 29 313للمشروعات المستكملة والجارية قد تم تصفيتھا، وأن مبلغا إضافيا قدره  راً أمريكيا
ً زائداً تكاليف دعم  115 1الصندوق من المشروعات الثمانية المنجزة التالية ومن مشروع جاري:  دوالراً أمريكيا

ً للخطة القطاعية إلنتاج بروميد الميثيل للصين (الشريحة الثانية)  84الوكالة البالغة  دوالراً أمريكيا
)CPR/PRO/56/INV/475دوالراً أمريكياً للخطة  851الراً أمريكياً زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة دو 11 344) و

دوالراً أمريكياً 227 9 ؛ و)EGY/PHA/54/INV/95(الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون لمصر (الشريحة الثالثة) 
واد المستنفدة لألوزون لليبيا (الشريحة دوالراً أمريكياً للخطة الوطنية إلزالة الم 692زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالراُ أمريكياُ  174دوالراُ أمريكياُ زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 328؛ و )LIB/PHA/54/INV/28(الثالثة) 
دوالراً  1 592؛ و(MEX/SEV/62/INV/152)لتمديد مشروع التعزيز المؤسسي للمكسيك (المرحلة العاشرة) 

ً زائداً ت دوالراً أمريكيا لمشروع التعزيز المؤسسي للجبل األسود (المرحلة  119كاليف دعم الوكالة البالغة أمريكيا
ُ زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  517؛ و)MOG/SEV/61/INS/07(الثانية)  دوالراُ أمريكياُ  39دوالراُ أمريكيا

 138؛ و(SOA/PHA/55/PRP/01)أفريقيا  إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب
دوالراُ أمريكياُ لخطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل للجمھورية  13دوالراُ أمريكياُ زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

ً زائداً تكاليف دعم الوكالة  954؛ و(SYR/FUM/49/TAS/95)العربية السورية (تبخير التربة)  دوالراً أمريكيا
دوالراً أمريكيا للمساعدة التقنية للتخلص من بروميد الميثيل في قطاع ما بعد الحصاد في تركمانستان  86لغة البا

)TKM/FUM/59/INV/06(دوالرات أمريكية  3دوالراً أمريكيا باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  37؛ و
واردة في المرفق ألف، المجموعة األولى (الشريحة األولى) لخطة إدارة اإلزالة النھائية الجارية لبيرو بشأن المواد ال

)PER/PHA/65/INV/44(. 

وبعد أن أخذت في االعتبار المعلومات المستكملة بشأن المبالغ التي تعيدھا الوكاالت المنفذة واألرصدة  -29
دوالر أمريكي.  95  593 037الخاصة بالصندوق التي أبلغھا أمين الخزانة، يبلغ المستوى اإلجمالي للموارد المتاحة 

  ولذا سيتوافر التمويل الكافي لكى توافق اللجنة التنفيذية على جميع المشروعات قيد النظر في ھذا االجتماع.

وطلب أحد األعضاء توضيحات بشأن إعادة األرصدة من حكومة فرنسا من مشروع واحد مغلق وثالثة  -30
). 5(أ)( 73/2ان قد تم البت في المسألة بالفعل في المقرر مشروعات منجزة إلى االجتماع الخامس والسبعين عندما ك

  ونتيحة لذلك، تم تعديل التوصية الصادرة عن األمانة.

  اللجنة التنفيذية: قررتو -31

 علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)

التقرير بشأن األرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4 اليونيدو بعد إصدار الوثيقة؛ والتحديث الذي قدمته  
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أن المستوى الصافي لألموال التي تجرى إعادتھا إلى االجتماع الرابع والسبعين من   ) 2(
 353 703دوالر أمريكي وھو يشمل إعادة مبلغ  2 409  941 الوكاالت المنفذة قدره
ُ  28 024تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ دوالرات أمريكية زائد ُ  دوالرا من يوئنديبي؛  أمريكيا

ُ  153 290تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ دوالر أمريكي زائد 1 772 803ومبلغ   دوالرا
 ُ ُ  دوالراُ  931 94من يونيب؛ ومبلغ  أمريكيا ُ زائد أمريكيا  تكاليف دعم الوكالة البالغة ا
ُ  دوالراُ  190 7   من يونيدو؛ أمريكيا

ا إلى االجتماع الرابع والسبعين من أن المستوى الصافي لألموال التي تجرى إعادتھ  )3(
ُ  دوالراُ  12  363الوكاالت الثنائية نقدا مقابل مشروعات منتھية كان   5296 شمل  أمريكيا

ُ  دوالراُ  دوالرا أمريكيا من حكومة  849تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ زائد أمريكيا
ُ  1 580الجمھورية التشيكية؛ ومبلغ  ُ  دوالرا  205ف دعم الوكالة البالغة تكالي اُ زائد أمريكيا

ُ  دوالراُ  32ومبلغ  ؛دوالرات أمريكية من حكومة اليابان تكاليف دعم الوكالة  اُ زائد أمريكيا
ُ  دوالراُ  3 164دوالرات أمريكية وفائدة مصرفية تبلغ  4البالغة    من حكومة إسبانيا؛ أمريكيا

ُ  دوالراُ  140 685أن إعادة مبلغ   ) 4( ُ أمريكي اُ دوالر 94 500( أمريكيا تكاليف دعم  اُ زائد ا
ُ  دوالراُ  12  285الوكالة البالغة  من خطـة إدارة إزالـة المـواد  أمريكيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) لدولة بوليفيا المتعددة 
ُ  30 000 القوميات؛ ومبلغ  اُ دوالر 3 900تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ زائد دوالراُ أمريكيا

ُ أمريكي لمرحلة األولى من خطـة إدارة إزالـة المـواد للتقرير التحقق  ا
تغير الوكالة المنفذة سيعوض لالھيدروكلوروفلوروكربونية من حكومة ألمانيا نتيجة 

  في المستقبل؛ لحكومة ألمانياالمشروعات الثنائية 

ُ  15 053أن لدى يونيدو أرصدة تبلغ   ) 5( ُ  دوالرا باستثناء تكاليف دعم الوكالة لمشروع  أمريكيا
  واحد منتھى منذ أكثر من سنتين في السابق؛

ُ أمريكي اُ دوالر 50 000أن لدى يونيب أرصدة غير ملتزم بھا تبلغ   ) 6( باستثناء تكاليف دعم  ا
 الوكالة لمشروع واحد منتھي منذ أكثر من سنتين في السابق؛

ُ  دوالراُ  521 029م بھا تبلغ أن لدى البنك الدولي أرصدة غير ملتز  ) 7( باستثناء تكاليف  أمريكيا
  " من اللجنة التنفيذية؛بموجب مقرردعم الوكالة لمشروع منتھي واحد "

أكثر من سنتين منذ أن لدى حكومة فرنسا أرصدة ألربعة مشروعات منتھية وواحد مغلق   )8(
ُ  دوالراُ  378 985في السابق، مجموعھا  التي سيتم  دعم الوكالة ، باستثناء تكاليفأمريكيا

  ؛تعويضھا من المشروعات الثنائية الموافق عليھا لحكومة فرنسا في المستقبل

أن لدى حكومة إسرائيل أرصدة لمشروع منتھي واحد أكثر من سنتين في السابق يبلغ   )9(
ُ  دوالراُ  68 853مجموعھا    باستثناء تكاليف دعم الوكالة؛ أمريكيا

ا أرصدة لمشروعين منتھيين منذ أكثر من سنتين في السابق يبلغ أن لدى حكومة إيطالي  )10(
ُ  دوالراُ  4 228مجموعھا  دوالرا أمريكيا ألرصدة غير  3 043ملتزم بھا ومبلغ  أمريكيا

  ملتزم بھا، باستثناء تكاليف دعم الوكالة؛

  مطالبة:  (ب)

ن سنتين في السابق بأن الوكاالت الثنائية والمنفذة التي لديھا مشروعات منتھية منذ أكثر م  )1(
  تعيد األرصدة إلى االجتماع الخامس والسبعين؛
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الوكاالت الثنائية والمنفذة بأن تصفي أو تلغي االلتزامات غير المطلوبة للمشروعات   )2(
المنتھية والمشروعات المنتھية "بموجب مقرر" للجنة التنفيذية من أجل إعادة األرصدة إلى 

  (ب)؛71/11و (3)و )2(ب)(70/7متابعة للمقررين االجتماع الخامس والسبعين ك

/أو جميع األرصدة غير الملتزم بھا من المشروعات المنتھية و ةالدولي بإعاديونيب والبنك   )3(
  المشروعات المنتھية "بموجب مقرر" للجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والسبعين؛

  م بھا إلى االجتماع الخامس والسبعين؛حكومة إيطاليا بإعادة جميع األرصدة غير الملتز  )4(

للمرحلة األولى من خطـة إدارة ليونيب األمانة بأن تعدل األموال اإلضافية المخصصة   )5(
دوالر أمريكي،  1 077 221إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين من مبلغ 

ُ  124 364تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ زائد ُ  دوالرا تمت الموافقة عليھا في  أمريكيا
 اُ دوالر أمريكي زائد 1  033 575) إلى مبلغ 68/20االجتماع الثامن والستين (المقرر 

ُ  دوالراُ  123 693تكاليف دعم الوكالة البالغة  ليعكس الرصيد الفعلي الذي أعاده  أمريكيا
البنك الدولي كما سجل في تقرير االجتماع السادس والستين 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54؛(  

اليابان وإسبانيا إعادة األرصدة الجمھورية التشيكية وأمين الخزانة بأن يتابع مع حكومات   )6(
ُ  دوالراُ  3 164إلى الصندوق وتسجيل مبلغ الخاصة بھا  كدخل من الفائدة  أمريكيا

  المصرفية إلى الصندوق؛

  الموافقة على:  (ج)

ة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحويل إعداد المرحلة الثانية من خطـة إدار  )1(
)EGY/PHA/73/PRP/121 واألنشطة االستثمارية ذات الصلة في قطاع الرغاوي (
)EGY/FOA/73/PRP/120دوالر 20 000بمبلغ ، ) لمصر من يونيدو إلى يوئنديبي ُ  ا

ُ أمريكي ُ أمريك اُ دوالر 1 400زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا ن لكل مشروع م يا
  المشروعين؛

تحويل إعداد المرحلة الثانية من خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )2(
 اُ دوالر 40 000) من يوئنديبي إلى يونيدو بمبلغ CHI/PHA/73/PRP/182( لشيلي
ُ أمريكي ُ أمريكي اُ دوالر 2 800تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ زائد ا  ؛ا

 التدليلي األفريقي لتبريد المباني الذي تنفذه حكومة فرنساروع تمديد مدة المش  ) 3(
)AFR/REF/48/DEM/36) وحكومة اليابان (AFR/REF/48/DEM/35 ( حتى

  ؛المساعدة إلى السودانللتمكين من استكمال  2015ديسمبر/كانون األول 

 في اليمن تمديد مدة المشروع الخاص بخطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون  )4(
)YEM/PHA/55/INV/28  وYEM/PHA/60/INV/36 2016) حتى يونيه/حزيران 

  بسبب استمرار األزمة والصراع في البلد.

)74/2(المقرر   
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-2015والتخطيط المالي لفترة الثالث سنوات  2015-2017تحديث بشأن تنفيذ خطط أعمال الفترة   (ب) 
2017  

. ورداً على تعليقات من Add.1و Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5قدم ممثل األمانة الوثائق  -32
األعضاء تطلب فيھا إدخال تعديالت على اإلخطارات المذكورة في المقرر المقترح، ذكر بعد ذلك أن التوصيات 
الواردة في الوثيقة تھدف إلى بيان الوضع لدى بداية االجتماع الحالي وليس نتائجه. كما أوضح أن خطط أعمال 

ألخرى قد امتثلت بنسبة العشرين في المائة من المخصصات، إالّ أن حالة خطة أعمال ألمانيا للفترة الوكاالت الثنائية ا
الذي ينص على أن يُعاد النظر فيھا خالل االجتماع الحالي في ضوء  73/28قد ُحددت استجابة للمقرر  2015-2017

  .2017-2015مستوى تجديد الموارد للفترة 

اً تذكير عدد من األطراف التي لديھا مساھمات مستحقة لفترة ثالث سنوات أو وخالل المناقشات، اقترح أيض -33
أكثر بالحاجة إلى االلتزام بالجدول الزمني لتجديد الموارد المتفق عليه، وأنه يتعين النظر في توافر التدفقات النقدية 

  .2015ج الفعلية لعام في ضوء النتائ 2016خالل االجتماع األول من عام  2017و 2016لميزانيات العامين 

  اللجنة التنفيذية: قررتواستناداً إلى ھذه المناقشات،  -34

  علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)

للصندوق المتعدد األطراف  2017- 2015التحديث عن تنفيذ خطة األعمال المجّمعة لفترة   )1(
 ائق، على النحو الوارد في الوث2017-2015والتخطيط المالي لفترة السنوات الثالث 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5 وCorr.1 وAdd.1؛  

 )4(الفقرة  XXVI/9دوالر أمريكي قّّدمت عمال بالمقرر  250 608 7أن أنشطة قيمتھا   )2(
  ؛2017-2015إلى االجتماع الرابع والسبعين ولم تكن قد أدرجت في خطط أعمال 

ة المقترحشروعات التدليل اإلجمالية إلعداد المشروعات المطلوبة ومالتقديرية أن التكاليف   )3(
ماليين دوالر  10االحترار العالمي المنخفضة تتجاوز نافذة التمويل البالغة  قدراتلبدائل 

  ؛72/40أمريكي التي أُنشئت بموجب المقرر 

مع التقدير، أن حكومة ألمانيا ويوئنديبي ويونيب ويونيدو قّدمت معلومات بالنسبة   )4(
- )2(ب)(73/14لنوعي، على النحو المطلوب في المقرر للتصنيفات في تقديرات األداء ا

  و(ج)؛ )3(

  :حثت  (ب)

بيالروس على أن تقدم مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث   )1(
  ، مع اإلحاطة علما بأنھا لم تقدم أي مساھمات من قبل؛2015-2017

مساھمات مستحقة التي عليھا مساھمة ال األطرافاألمانة وأمين الخزانة أن يعززا توعية   )2(
لتأكيد الحاجة إلى تقدبم مدفوعات للصندوق المتعدد  أو أكثر فترة سنوات ثالث عن

  األطراف وفقا  لتجديدات الموارد التى قررتھا األطراف؛

إلى  2014-2012األطراف المساھمة التى عليھا متأخرات من فترة الثالث سنوات   )(3
  ؛2015سدادھا خالل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
 
 

11 
 

مليون دوالر  173.8، و2015مليون دوالر أمريكي في عام  179.9اعتماد تخصيص موارد قدره   (ج)
، وبالنسبة لألموال التي لم 2017مليون دوالر أمريكي في عام  153.8، و2016أمريكي في عام 

  ؛2017-2015تخّصص، أن تخصص في وقت الحق خالل فترة السنوات الثالث 

، 2016لعام  ول، في االجتماع األ2017و 2016ات العامين لنقدي لميزانيالنظر في توافر التدفق ا  (د)
في ضوء جمع الفائدة، واإلعادة غير المنتظرة لألرصدة غير المستعملة من مشروعات/اتفاقات، 
وتسديد التعھدات من فترة الثالث سنوات السابقة آلخر تجديد لألموال، وأي خسائر بسبب عدم 

من آخر تجديد لألموال، وأي خسائر أو مكاسب بسبب آلية سعر الصرف  تسديد التعھدات المتوقعة
  الثابتة.

  )74/3(المقرر 

 التأخيرات في تقديم الشرائح   (ج)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6قدم ممثل األمانة الوثيقة  -35

في تقديم  وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك، أعرب عن القلق فيما يتعلق بمسألة الرسائل الخاصة بالتأخيرات -36
الشرائح حتى في الحاالت التي لم يكن فيھا التأخير عن خطأ من جانب حكومة البلد المعني، ويمثل ذلك ممارسة أخيرة 
وال يمكن أن يكون لھا أي تأثير على االمتثال. وبعد مناقشات على ھامش االجتماع، ُعدل النص المقترح لثالثة 

  ي بھذا التقرير.رسائل، على النحو الوارد في المرفق الثان

وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك، رد ممثل األمانة أيضاً على تعليق بخصوص التأخيرات في المشروعات  -37
في المائة، قائال إن أي تأخيرات في المشروعات بشأن الحد  20الناشئة عن تطبيق الحد األقصى للصرف بنسبة 

نة التنفيذية على وجه السرعة. كما أوضح أن ھناك عددا األقصى للصرف الذي يھدد االمتثال سوف تقدم إلى اللج
  محدودا من التأخيرات في التقديم ناتج عن الوكاالت الرئيسية وانعدام نظم التراخيص.

ورداً على طلب من أحد األعضاء، شرح ممثل اليونيب أن الوضع الحالي في اليمن قد يكون له تأثير على  -38
  ل إذا استمر لفترة زمنية ممتدة.تنفيذ المشروعات وربما على االمتثا

  اللجنة التنفيذية: قررتواستناداً إلى المناقشات،  -39

 علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)

التقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6؛ 

المتعددة السنوات، التي  المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بمقتضى االتفاقات  )2(
 ويوئنديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولي؛ ،ألمانياحكومة و ،فرنساحكومة قدمتھا لألمانة 

ذات صلة بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  96نشاطا من مجموع األنشطة البالغة  61أن   )3(
ماع الرابع الھيدروكلوروفلوروكربونية المستحقة التقديم قدمت في موعدھا إلى االجت

 والسبعين، وأن تسع من تلك الشرائح سحب بعد مناقشات مع األمانة؛

أن الوكاالت المنفذة المعنية أشارت إلى عدم وجود أي تأثيرات أو تأثيرات غير محتملة   )4(
على االمتثال ناشئة عن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد 

، 2015من المقرر تقديمھا لالجتماع األول في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية التي كان
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 2013البلدان في حالة عدم امتثال لتجميد عام  تلكولم تتوافر أي إشارات على أن أي من 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء ما يتعلق بما يلي:المواد الستھالك 

روتوكول حيث الحظت األطراف في ب ،جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية  أ.
االمتثال  ىعودته إلمونتريال مع التقدير تقديم البلد الطرف خطة عمل لضمان 

لرقابة على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في لبروتوكول للتدابير ا
يما يتمشى مع المقرر  2016وتدابير الرقابة على اإلنتاج في عام  2015عام 

15/XXVI؛ 

ألطراف مع التقدير تقديم البلد الطرف خطة عمل حيث الحظت ا ،غواتيماال  ب.
لضمان عودته إلى االمتثال لتدابير البروتوكول للرقابة على استھالك المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية، وقراره بخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلورو

ي إلى دون االستھالك المسموح بكمية االستھالك الزائد ف 2014كربونية في عام 
 ؛XXVI/16المقرر بما يتمشى مع  ،2013عام 

مطالبة األمانة بإرسال رسائل بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح لحكومات   )ب(
 .الثاني بھذا التقرير ة في المرفقمذكورالبلدان ال

  )74/4(المقرر 

 من جدول األعمال : تنفيذ البرامج 6البند 

 الرصد والتقييم  (أ)

 2015التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام   )1(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7عرضت كبير موظفي الرصد والتقييم  الوثيقة  -40

بينما تم  ،الحظ أحد األعضاء أن نفقات المشروعات كانت أقل قليال من المبالغ التى وضعت ميزانيات لھاو -41
عنى أن فاعلية التكلفة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون قد إزالة مقادير أكبر من المواد المستنفدة لألوزون، مما ي

تحسنت. وتساءل عضو آخر عن كيفية مقارنة التأخيرات في تنفيذ المشروعات المسجلة في التقارير بالتأخيرات 
 المماثلة التى مرت بھا المشروعات في السابق.

 13ط التأخيرات في تنفيذ المشروعات ھو كان متوس ،1991منذ عام  هقالت كبير موظفي الرصد والتقييم إنو -42
 شھرا.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -43

في الوثيقة  ةالوارد 2015اإلحاطة علما بالتقارير المجّمعة إلنجاز المشروعات لعام   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7؛ 

نجاز حّث الوكاالت المنفذة على أن تقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين متأخرات تقارير إ  (ب)
في  مذكورالمشروعات الفردية على النحو الوالمشروعات لالتفاقات متعددة السنوات 

، وإذا UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7من الوثيقة  ،على التوالي ،10و 5الجدولين 
كانت تقارير إنجاز المشروعات لم تُقّدم بعد، إعطاء األسباب لعدم تقديمھا مع جدول زمني 

 للتقديم؛
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االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات مشروعات المعنيين بإعداد وتنفيذ دعوة جميع   (ج)
ة من تقارير إنجاز المشروعات عند ستفاداالعتبار الدروس المفي الفردية، أن يأخذوا 

 إعداد وتنفيذ مشروعات في المستقبل.

  )74/5المقرر (

 تقرير قاعدة البيانات المتعلقة باالتفاقات المتعددة السنوات  )2(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8الوثيقة موظفي الرصد والتقييم   ةكبير عرضت -44

سأل بعض األعضاء عما إذا كانت البيانات في قاعدة البيانات قد تمثل إزدواجا في العمل وما إذا كانت و -45
ذة. وقد تتعارض البيانات المطلوبة متعارضة مع البيانات األخرى التى يجرى تقديمھا من قبل الوكاالت الثنائية والمنف

المواعيد النھائية إلدراج البيانات في قاعدة البيانات مع متطلبات أخرى لتقديم البيانات. وتم اقتراح بعدم تقديم أيضا 
 دراج في قاعدة البيانات دون الموافقة المسبقة من البلدان المعنية.بيانات من قبل الوكاالت الثنائية والمنفذة لإل

ب نقص بيانات كثيرة في قاعدة البيانات وتم اقتراح أن من المفيد اتاحة معلومات وتم السؤال أيضا عن سب -46
 أكثر عن كيفية استخدام األمانة لقاعدة البيانات لتيسير العمل.

غير كاملة جزئيا وأن كانت المعلومات  ،موظفي الرصد والتقييم شرحا بأنه بصورة عامة ةقدمت كبيرو -47
مشروع يمكن رؤيتھا في لحظة. وكان من الممكن أيضا بميع المعلومات ذات العالقة ن جألقاعدة البيانات كانت مفيدة 

نه بينما وجدوا قاعدة البيانات إتوليد ورقات تقييم المشروعات مباشرة من قاعدة البيانات. وقال ممثلو الوكاالت المنفذة 
ج إلى عمالة مكثفة ولم تكن خطط التنفيذ ، فقد واجھوا بعض الصعوبات عند تقديم البيانات؛ فالتمرين يحتاأيضا مفيدة

من المفيد إذا أدخلت المعلومات فقط في قاعدة البيانات لمرة واحدة وما إذا سيكون السنوية مرتبطة بقاعدة البيانات. و
كانت تبنى خطط التنفيذ السنوى عليھا. وكانت ھناك أيضا مشاكل في االستمارة التى يدخل فيھا المعلومات ألنھا دائما 

. ومع ذلك، التزمت الوكاالت المنفذة بالتحديث المنتظم لقاعدة البيانات البيانات لم تتمشى مع الطريقة التى جمعت بھا
 واستكمال المعلومات الناقصة، إال أن آلية متابعة مع األمانة ستساعد على تحسين العملية.

فيدة لألمانة والوكاالت المنفذة، ھناك حاجة قال العديد من األعضاء بالرغم من أن قاعدة البيانات تبدو أداة مو -48
 لمزيد من العمل لخفض عبء االبالغ على كاھل الوكاالت وتوفير آلية تضمن تأكيد البيانات التى تقدمھا البلدان.

  اللجنة التنفيذية: قررتو -49

قة اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بقاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات الوارد في الوثي  ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8؛  

موظفي الرصد والتقييم، بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، تقديم توصية  ةأن تطلب من كبير  ) ب(
 التنفيذية لتنظر فيھا في االجتماع الخامس والسبعين بشأن: إلى اللجنة  

اعدة بيانات العبء على الوكاالت الثنائية والمنفذة عند تقديم معلومات لق لتقليلخيارات  )1(
 االتفاقات متعددة السنوات؛  

قاعدة بيانات االتفاقات  فيخيارات لتمكين البلدان المعنية من تأكيد البيانات التى تدخل  )2(
 متعددة السنوات من قبل الوكاالت الثنائية والمنفذة؛   
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قات متعددة مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بملء المعلومات الناقصة في قاعدة بيانات االتفا  (ج)
 السنوات وتحديثھا في موعد ال يتجاوز ثمانية أسابيع قبل االجتماع الخامس والسبعين للجنة التنفيذية؛ 

مالحظة أن الوكاالت الثنائية غير المشاركة بشكل مباشر في تنفيذ المشروعات يمكن أن تطلب إلى   (د)
 (ج) بالنيابة عنھا.5الفرعية الوكاالت المنفذة اإلبالغ عن المعلومات المطلوبة في الفقرة 

 )74/6(المقرر 

التقرير النھائي بشأن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع   )3(
 الرغاوي

وردا على . Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9 تينموظفي الرصد والتقييم الوثيق ةعرضت كبير -50
ت القيم التى قامت على أساسھا المشروعات كانفي المرفق الثالث بالوثيقة تساؤل، أوضحت أن أرقام فاعلية التكلفة 

 وأن تكاليف التشغيل تم تضمينھا ولكن ليس تكاليف الطاقة. ،القيم الفعلية للمشروعات بدال من

الذي احتوى على نتائج ينبغى أخذھا في  ،موظفي الرصد والتقييم على التقرير ةكبيرشكر األعضاء و -51
المنفذة عند النظر في مشروعات أخرى تتعلق بالرغاوى، ومن قبل اللجنة التنفيذية وقبل الوكاالت الثنائية االعتبار من 

نفسھا في المناقشات الجارية، خاصة فيما يتعلق بمعايير تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
ستقبل، من بين جملة أمور، من خالل إدراج الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويمكن تحسين عرض التقييمات في الم

التقرير، بحيث يتسق عن كثب شكل التقرير مع االختصاصات وتوفير تحليل عام أكثر باالختصاصات في مرفق 
 للدروس المستفادة التى يمكن تطبيقھا على مشروعات في المستقبل.

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشة،  -52

ً بالتقري  (أ) ر النھائي عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في اإلحاطة علما
 ؛Corr.1وUNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9 تين قطاع الرغاوي الوارد في الوثيق

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تطبيق، حسب مقتضى الحال، نتائج وتوصيات تقييم مشروعات   (ب)
 كربونية في قطاع الرغاوي عند تنفيذ مشروعات في ھذا القطاع.إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو

  )74/7المقرر (

اختصاصات دراسة نظرية عن مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع   )4(
تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء وعن مشروعات تدليلية رائدة بشأن التخلص من المواد 

  (ب))73/7ميرھا (المقرر المستنفدة لألوزون وتد

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  -53

ورحب األعضاء عموما باختصاصات الدراسة النظرية عن مشروعات تدليلية رائدة بشأن التخلص من  -54
للبلدان العاملة بمقتضى المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا. وشدد عضوان على أھمية مثل ھذه المشروعات بالنسبة 

، التي لم يكن لديھا في الوقت الراھن وسائل إلعادة تدوير أو تدمير بنوكھا المتراكمة من المواد المستنفدة 5المادة 
لألوزون، وطلب أحدھما زيادة التركيز على البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض جدا. ومن بين الشواغل األخرى 

وعات قد تكون في مرحلة مبكرة جدا لتقديم نوع المعلومات المطلوبة، وأن مسألة كفاية التي أعرب عنھا أن المشر
التمويل ينبغي معالجتھا بعناية، جزئيا من أجل تجنب إنشاء توقعات بأن اللجنة التنفيذية يمكنھا تقديم كل التمويل 

ة أن اللجنة التنفيذية لم يكن لھا والية للمشروعات بينما تقوم في الواقع بتمويل التكاليف اإلضافية فقط. ومع مالحظ
ألي عمل إضافي في مجال التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا، أبرز أحد األعضاء أھمية قسم معّرف 
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بوضوح عن الدروس المستفادة والفرص المتاحة، لكي يوجه ليس فحسب إلى الوكاالت المنفذة بل أيضا إلى األعضاء 
 اآلخرين.

تعلق باختصاصات الدراسة النظرية عن مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في وفيما ي -55
قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء، ساد شعور بأن الصياغة المفصلة لبعض األسئلة تشير إلى حكم مسبق 

لب األعضاء أيضا أن تسمح على نتائج التحليل، وأن من المرغوب فيه إيجاد صياغة حيادية على نحو أكبر. وط
االختصاصات، ضمن جملة أمور، بتقييم ليس فقط للتحديات بل أيضا للمنافع، والفرص واالبتكارات المرتبطة 
بالمشروعات؛ وتبادل خبرات التمويل المشترك من حيث التحديات والفرص؛ وتحليل فاعلية التكلفة المعتمدة مقابل 

رق بين تكاليف الطاقة وتكاليف التشغيل األخرى؛ وتقييم لمختلف المسائل المتعلقة فاعلية التكلفة الفعلية؛ وتحديد الف
 باستخدام التكنولوجيات والبدائل ذات القدرة المنخفضة على االحترار العالمي.

وردا على بعض األسئلة المطروحة، قالت كبيرة موظفي الرصد والتقييم إنه تم اختيار البلدان لتشكيل عينة  -56
جم ممكن وسيتم مراعاة أن المشروعات في ھذه البلدان كانت في مراحل مختلفة من التنفيذ. وشددت أيضا ذات أكبر ح

على أن الغرض من االختصاصات كان بمثابة إرشادات وسمحت بالمرونة في حالة عدم توافر بعض المعلومات. 
البيانات، وال تشير إلى أي حكم  وطمأنت األعضاء بأن األسئلة تم صياغتھا مع بعض التفصيل من أجل تيسير جمع

 مسبق على نتائج الدراسات.

وفي ضوء الشواغل التي أعرب عنھا األعضاء، وافقت اللجنة على عقد مناقشات غير رسمية على ھامش  -57
 االجتماع لتحسين صياغة االختصاصات.

وعقب المناقشات غير الرسمية، قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  -58
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10/Corr.1 .التي تعدل اختصاصات الدراسات النظرية 

 اللجنة التنفيذية: وقررت -59

اختصاصات بشأن  Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10ين اإلحاطة علما بالوثيق  (أ)
دراستين نظريتين عن: مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع 

ة بشأن التخلص من المواد المستنفدة رائدالمشروعات التدليلية العن ف الھواء وأجھزة التبريد وتكيي
 (ب))؛73/7لألوزون وتدميرھا (المقرر 

الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية عن مشروعات إزالة المواد   (ب)
د في الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء على النحو الوار

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10/Corr.1 المرفق األول بالوثيقة

ة بشأن التخلص من رائدالموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية عن المشروعات التدليلية ال  (ج)
 المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا على النحو الوارد في المرفق الثاني بالوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10 لنحو المعدل بموجب الوثيقة وعلى ا
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10/Corr.1. 

 )74/8(المقرر 

  بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال  (ب) 

ممثل األمانة الجزء األول، الذي يعرض حالة  قدم، UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11على أساس الوثيقة  -60
الخاضعة لمقررات بشأن االمتثال؛  5م معلومات عن بلدان المادة ؛ والجزء الثانى، الذي يقد5المادة بلدان متثال اوآفاق 

  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.الجزء الثالث، الذي يحتوى على بيانات بشأن تنفيذ البرامج القطرية و
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وخالل المناقشة، أثار األعضاء عددا من المسائل تشمل: الحاجة لتقديم المساعدة إلى ليبيا وجنوب السودان  -61
التحديات في جمع بيانات البرامج وتشغيل وإنشاء نظم للترخيص لھما، نظرا لألوضاع الخاصة في ھذين البلدين؛  في

ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط؛ الحاجة إلى الحصول على 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون القطرية بشأن 
والتقدم المتحقق في إزالة استھالك وإنتاج المواد  بيانات البرامج القطرية في الوقت المحدد لتقييم االتجاھات

الرغبة في والرغبة في تنسيق وتبسيط شكل اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية؛ والھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
إدراج معلومات أكثر عن بدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأسعارھا عندما تتاح، وكذلك معلومات عن 

  .الحاجة إلى تجنب زيادة عبء إبالغ البلدانواقة؛ تكاليف الط

كان قائما  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11أشار ممثل األمانة إلى أن تحليل آفاق االمتثال في الوثيقة و -62
أقترح  ،متاحة عند إعداد الوثيقة. ولھذامايو/أيار  1المقررة في  2014؛ ولم تكن بيانات عام 2013على بيانات عام 

أسابيع قبل االجتماع األول في السنة نظرا ألن البيانات كانت  8ان على تقديم بيانات البرامج القطرية بمدة تشجيع البلد
مفتاح تقييم آفاق البلدان لالمتثال في الوقت المناسب للتصدى للمشاكل المحتملة. وتم االعراب عن األمل بأن الجمع 

  وقتا أكثر في تقديم البيانات في ذلك السياق. واالرسال الرقمى لبيانات البرامج القطرية سوف ييسر

 اتفق األعضاء على أن تحليل بيانات البرامج القطرية في الوقت المناسب له أھمية كبرى. ومع ذلك، أشارو -63
بيانات في الموعد النھائي المحدد في البعض األعضاء إلى أن عددا من العوامل يجعل من الصعب لبعض البلدان تقديم 

أسابيع قبل االجتماع األول للجنة التنفيذية في السنة. وتشمل  8، وكذلك الموعد النھائي المقترح مبكرا بمدة مايو/آيار 1
وحجم وتنوع  ،مثل ھذه العوامل التشريعات الداخلية والعدد الھائل من الشركات التى يجرى جمع البيانات منھا

يدروكلوروفلوروكربونية، وصعوبة تقديم اجابات موجزة للمواد الھالبلدان المستھلكة والمنتجة كبار القطاعات في 
وفي ھذا الصدد، تمت االشارة إلى أن استمارة مبسطة سوف . على بعض األسئلة في استمارة اإلبالغ" ال"نعم أو "بـ

 و توضيح األسئلةأوقدمت مقترحات تتعلق بتبسيط و/. تجعل من األسھل على البلدان تقديم البيانات في الوقت المحدد
إزالة األسئلة المتعلقة بمعلومات لم تعد ھناك حاجة إليھا؛ وال"؛ "الصعبة التى ال يمكن االجابة عليھا بـ "نعم أو 

الحاجة إلى زيادة وإدراج أسئلة تتيح للبلدان التى تقدم أنواع معينة من المعلومات مساحة إلدراجھا في االستمارة؛ و
دون تحميل الوحدات الوطنية لألوزون للبلدان أعباء ال داعى  ذات الصلةكفاءة االستمارة بحيث يمكن جمع البيانات 

ضافية عن بدائل المواد إبأن المعلومات عن أسعار الطاقة مھمة، وكذلك معلومات أيضا تم االقرار ولھا. 
مؤشر ، وكذلك لXIX/6 الھيدروكلوروفلوروكربونية وأسعارھا، عندما تتاح. وھذه البيانات مطلوبة عمال بالمقرر

ضافية يتعين أن تكون ذات إاألثر على المناخ للصندوق المتعدد األطراف، مثال. وأقر أعضاء بأن أى معلومات 
بيانات. وفيما يتعلق العالقة، وحذروا من أن طلب ھذه المعلومات قد يزيد الوقت والعمل المتضمن في اإلبالغ عن 

ألخذ في االعتبار أن الوصول إلى ھذه المعلومات يختلف من بلد دراج معلومات عن تعريفة الطاقة، مثال، من المھم اإب
تم ذكر أن في بعض البلدان لم تتاح بعد تكنولوجيات كما آلخر، وقد يجعل من الصعب مقارنة البيانات بمجرد جمعھا. 

ت . وفضال عن ذلك، حيث توجد تكنولوجياھابديلة في بعض القطاعات، مما يجعل من الصعب الحصول على أسعار
  سعارھم.أبديلة، في بعض الحاالت ال يرغب المنتجون االفصاح عن 

وأشير كذلك إلى أنه في حالة تقرير اللجنة التنفيذية في وقت ما في المستقبل العودة إلى نموذج ثالثة  -64
 اجتماعات في السنة، فإن الموعد النھائي لتقديم التقارير عن بيانات البرامج القطرية سيحتاج إلى المراجعة.

وردا على أسئلة من أعضاء، أوضح ممثل األمانة أنه حيث توجد اختالفات بين بيانات البرامج القطرية  -65
، فإنھا تتعلق باالستھالك القطاعى، وليس االستھالك الشامل. وفيما يتعلق بنظم الحصص بصورة 7وبيانات المادة 

مات عن الحصص في تقارير البرامج خاصة، تظھر االختالفات من حقيقة أن في بعض الحاالت لم تقدم معلو
القطرية، بالرغم من وجود معلومات عن الحصص في طلبات الشرائح. ويعتبر بروندى البلد الوحيد الذي لم ينشئ 

  نظام حصص.
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  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشة،  -66

  مالحظة:  (أ)

قطرية وآفاق المتعلقة ببيانات البرامج ال UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11الوثيقة   )1(
  االمتثال؛

باستخدام النظام  2013بلدا قدم بيانات) قدمت بيانات عام  141بلدان (من أصل  106أن   )2(
  القائم على اإلنترنت؛

  مطالبة:  (ب)

اليونيب بمواصلة مساعدة حكومة جنوب السودان في إنشاء نظام إلصدار التراخيص،   )1(
إصدار التراخيص لتشمل تدابير الرقابة وحكومتي دومينيكا وموريتانيا في تعديل نظم 

االنتھاء من نظام في المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وحكومة بروندى 
  التراخيص، وتقديم تقرير عن ذلك إلى االجتماع الخامس والسبعين؛

اليونيدو بمواصلة مساعدة حكومة ليبيا في تشغيل نظام إصدار التراخيص، وتقديم تقرير   )2(
  ذلك إلى االجتماع الخامس والسبعين؛ عن

في معالجة االختالفات في  5الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بمساعدة بلدان المادة   )3(
  ؛7البيانات بين تقارير البرامج القطرية والمادة 

قبل بتقديم تقارير بيانات البرامج القطرية في موعد ال يتجاوز ثمانية أسابيع  5بلدان المادة   )4(
مايو/آيار، على أن  1االجتماع األول للجنة التنفيذية من السنة، كلما كان ممكنا، وال يتجاوز 

يكون من المفھوم أن المواعيد النھائية لتقديم بيانات البرامج القطرية تحتاج إلى مراجعة في 
  حالة ما قررت اللجنة التنفيذية العودة إلى عقد ثالثة اجتماعات سنويا؛

ة بأن تقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين مقترحا بتحديث شكل تقرير البرنامج األمان  )5(
مع األخذ في االعتبار المناقشات التى عقدت بشأن شكل التقرير في االجتماع  ،القطري

  الرابع والسبعين.

  )74/9(المقرر 

 تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة  (ج)

 ستة أجزاء. وتتألفان من، Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 الوثيقتينعرض الرئيس  -67

مشيرا إلى ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 في الوثيقة 2إلى الحاشية رقم  أوالغير أنه لفت االنتباه  -68
ذة لتنفيذ عن اإلجراءات المتخالحالي (ب)، أن يقدم تقريرا إلى االجتماع 73/53بموجب المقرر ، اليونيب طُلب إليه أن

المستمدة من تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدة عن مراجعة حسابات  7و 4و 3و 1التوصيات 
 13اليونيب في تلقت األمانة تقريرا مفصال بشأن ھذه المسألة من و. فرع برنامج عمل األوزون التابع لليونيب

نص على أن الموعد النھائي لتقديم أي معلومات مكتوبة يي ذال، 18/3، ولكن، في ضوء المقرر 2015 /أيارمايو
 االجتماع.ھذا األمانة تقديم التقرير إلى  لم تستطعأسبوعين، بقبل موعد االجتماع  ھوجديدة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
 
 

18 

اتخذ إجراءات ونفذ أنشطة اليونيب ن إن محتويات التقرير، قائال ععرضا شفويا  ولذلك قدم ممثل اليونيب -69
 .مغلقةاآلن  ھاأعلن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدةوأن توصيات الجميع  بشأن

مكتوب. التقرير القراءة ب، وأعربوا عن اھتمامھم اليونيبممثل الشكر إلى عضاء وجه األوعقب العرض،  -70
ذ االجتماع اليونيب قام من أن اليونيب، أكد ممثل برنامج المساعدة على االمتثال وردا على سؤال حول وضع موظفي
أكثر على الصعيد  مھام عن طريق إدراججزر المحيط الھادئ، منطقة منسق  الثالث والسبعين بتنويع مھام وظيفة

وأضاف أنه لم . انخفضتمنطقة المحيط الھادئ بمتطلبات العمل المتعلقة  العالمي لبرنامج المساعدة على االمتثال ألن
 خرى.أيجر تعديل أي مھام أو تغييرات في وظائف 

حسابات فرع برنامج عمل مراجعة  عنمكتوب ه التقديم تقريرب مطالبة اليونيباللجنة التنفيذية  قررتو -71
الخامس والسبعين حتى يمكن أن تبقي اللجنة ھذه المسائل قيد النظر في سياق إلى االجتماع  األوزون التابع لليونيب

 ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال الموافق عليھا.

 )74/10المقرر (

 الوثيقتين منجزاء من األول إلى السادس بعد ذلك األاللجنة التنفيذية  وتناولت -72
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 وCorr.1. 

، تقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددةالالحالة وتقارير اإلحاطة علما باللجنة التنفيذية  قررتو -73
 .Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 الوثيقتينعلى النحو الوارد في 

  )74/11(المقرر 

 المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي طُلب بشأنھا تقارير إضافية عن الحالةالجزء األول: 

 اللجنة التنفيذية: قررت -74

مانة أن األمانة والوكاالت المنفذة ستتخذ اإلجراءات المعمول بھا وفقا لتقييمات األاإلحاطة علما ب (أ)
 ؛والوكاالت المنفذة حسب االقتضاء الحكوماتوالتقرير المتعلق بالتأخيرات في التنفيذ، وستخطر 

 :أن تطلب (ب)

تقديم تقارير عن التأخيرات في التنفيذ وتقارير إضافية عن الحالة إلى االجتماع الخامس  )1(
جزء من التقرير كھذا التقرير ب الثالثالمرفق والسبعين بشأن المشروعات المدرجة في 
 ،المقدم من الوكاالت الثنائية والمنفذة 2014المرحلي السنوي والتقرير المالي لعام 

 من الوثيقة 3مع األخذ بعين االعتبار المعلومات المطلوبة في الجدول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12؛ 

  :إلى األمانة إرسال رسائل باحتمال إلغاء المشروعين التاليين )2(

)، IRQ/FUM/62/INV/13تقنية بشأن بدائل بروميد الميثيل في العراق ( مساعدة أ.
 ؛الذي تنفذه اليونيدو

مساعدة تقنية للقضاء على االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل في  ب.
 .)، الذي تنفذه اليونيدوMOZ/FUM/60/TAS/20تبخير التربة في موزامبيق (

 )74/12(المقرر 
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مصر: خيارات منخفضة التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البوليوريثان.  الجزء الثاني:
 تقييم للتطبيق في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف

 اللجنة التنفيذية: قررت -75

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المشروع التدليلي بشأن خيارات منخفضة التكلفة الستخدام   (أ)
الوثيقة الوارد في  كربونات في صناعة رغاوي البوليوريثان في مصرالھيدرو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 ،؛الذي قدمه اليوئنديبيو 

في  التجاربتحديثا عن حالة االنتھاء من  الخامس والسبعينأن يقدم إلى االجتماع باليوئنديبي  مطالبة  (ب)
به، إذا  المرتبطعية (أ) أعاله، والتقرير التكميلي في الفقرة الفر المشار إليه التدليليمشروع الإطار 

 .التجاربتم االنتھاء من 

 )74/13(المقرر 

: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الجزء الثالث: دولة بوليفيا المتعددة القوميات
 األولى، الشريحة الثانية) (نقل المشروع)

 اللجنة التنفيذية: قررت -76

 8 505تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ ، زائددوالر أمريكي 94 500 الموافقة على تحويل مبلغ  (أ)
لتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من  ،ليونيدودوالرات أمريكية من حكومة ألمانيا إلى ا

مع اإلحاطة ، لدولة بوليفيا المتعددة القوميات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ؛الشريحةب برنامج العمل المنقح المرتبطعلما ب

دوالر  2 700تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ دوالر أمريكي، زائد 30 000تحويل مبلغ الموافقة على   (ب)
إلعداد تقرير التحقق لتقديمه مع الشريحة الثالثة من  ،ليونيدومن حكومة ألمانيا إلى ا أمريكي

 ؛ن الخطةالمرحلة األولى م

 وقدره إلى اليونيدومن حيث المبدأ من حكومة ألمانيا  الموافق عليهالتمويل  نقلالموافقة على   (ج)
ُ  11  340تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ ، زائددوالر أمريكي 126 000 المرتبط و دوالراُ أمريكيا

 ؛الخامسة من الخطةة إلى الثالثبشرائح التمويل 

ح االتفاق المبرم بين دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية بناء على ينقتب األمانة مطالبة  (د)
 ) و(ج) أعاله، عند تقديم طلب التمويل للشريحة الثالثة من الخطة.أ( تينالفرعي تينالفقر

 )74/14(المقرر 

 مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماالالجزء الرابع: 

 اللجنة التنفيذية: قررت -77

ي قدمته ذبروميد الميثيل في غواتيماال الإزالة التقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع اإلحاطة علما ب  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12الوارد في الوثيقة واليونيدو 
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إلى المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، أنه سيتم تقديم تقرير إنجاز المشروع اإلحاطة علما ب  (ب)
 ).2(ب)(71/7مقرر وفقا لل مس والسبعينالخااالجتماع 

 )74/15(المقرر 

 جمھورية إيران اإلسالميةمشروع إزالة الھالونات في الجزء الخامس: 

الھالونات في جمھورية  إزالةحالة تنفيذ مشروع  الذي يعرضقدم ممثل األمانة الجزء الخامس من الوثيقة  -78
أنجز من أن المشروع بالخطأ ب الثالث والسبعينجتماع االأنه تم إبالغ  وأشار إلىي تنفذه اليونيدو. ذإيران اإلسالمية، ال

أن المعدات التي تم شراؤھا بفي وقت الحق أفادت اليونيدو غير أن ؛ 2014نيسان /بريلأ منذ ةتشغيليالناحية ال
 31حتى لمشروع االيونيدو تمديد تطلب . ونتيجة لذلك، تركيبھا بعديتم لم  2013 ه/تموزوتسليمھا في يولي

 تركيب المعدات واالنتھاء من المشروع.بللسماح  2015 /كانون األولديسمبر

 اللجنة التنفيذية: قررتو -79

الھالونات في جمھورية إيران اإلسالمية مشروع إزالة  التقرير المرحلي عن تنفيذاإلحاطة علما ب  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12الوارد في الوثيقة و ،ي قدمته اليونيدوذال

 31حتى أعاله  المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)مشروع لل المقررتمديد تاريخ االنتھاء   (ب)
 ؛2015 /كانون األولديسمبر

 :بما يلي اليونيدو مطالبة  (ج)

 المشروع؛ إنجازتقديم تقرير مرحلي إلى كل اجتماع حتى   )1(

 .سابع والسبعينالتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع   )2(

 )74/16(المقرر 

 اليونيبتعبئة الموارد مقدم من عن الجزء السادس: تقرير 

غير أن أحد أنه يتضمن معلومات عملية مفيدة.  والحظواتقرير الشكر لليونيب على ال األعضاء وجه -80
كإرشاد بشأن تقرير استخدام العلى تشجيع البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض األعضاء رأى أنه من غير المناسب 

إدارة إزالة من خطط  المستقبليةلمناخ خالل تنفيذ المرحلة األولى والمراحل لمشتركة الموارد إضافية للمنافع التماس 
أن المعلومات قد تكون مفيدة لجميع إلى عضو آخر  وأشارألنه لم يكن شامال. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ذات حجم االستھالك  ينصب على البلدانإلى أن تركيز التقرير  واأشارن أعضاء آخرين أ، على الرغم 5بلدان المادة 
بالمناخ  المتعلقةللتحويل بالكامل. وأعرب أحد األعضاء عن قلقه من أن األنشطة  قابلةالنتائج قد ال تكون المنخفض و

شتمل على أحكام تتعلق يلم  XIX/6نظرا ألن المقرر األوزون الوطنية  اتوحد اتلم تكن في واقع األمر من مسؤولي
 كفاءة استخدام الطاقة.ب

 اللجنة التنفيذية: قررتو -81

اإلحاطة علما بالتقرير عن تعبئة الموارد من أجل المنافع المشتركة للمناخ المقدم من اليونيب؛  (أ)
 ؛Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 الوثيقتينوالوارد في 
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 تشجيع: (ب)

النظر على  ،من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة، منخفضالجم االستھالك البلدان ذات ح )1(
في التقرير عند البحث عن موارد إضافية للمنافع المشتركة للمناخ  في المعلومات المقدمة

خالل تنفيذ المرحلة األولى والمراحل المستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد 
طة علما بأن األنشطة المتعلقة بالمناخ الواردة فيه قد ، مع اإلحاالھيدروكلوروفلوروكربونية

 ال تكون ضمن المسؤوليات المباشرة لوحدات األوزون الوطنية؛

خطط إدارة إزالة أثناء تنفيذ  ةمعالجة المنافع المشتركة للمناخ في قطاع الخدماليونيب على  )2(
ك المنخفض في مختلف البلدان ذات حجم االستھال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في

 لنشر، من خالل إضافة وحدات تدريبية محددة وأنشطة التي يقوم بھا أنشطة بناء القدرات
 المعلومات.

 )74/17(المقرر 

  مقترحات المشروعاتمن جدول األعمال:  7البند 

 المشروعاتنظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء استعراض   ) أ(

، وتتضمن: تحليالً لعدد المشروعات UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13قة عرضت ممثلة األمانة الوثي -82
واألنشطة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع الرابع والسبعين؛ والقضايا التي تم تبينھا أثناء عملية 

لعالمي ودراسات االحترار ا القدرة علىاستعراض المشروعات؛ ومشروعات التدليل على التكنولوجيات المنخفضة 
والمشروعات  ،تبريد المناطق؛ وتقارير التحقق المتعلقة بالبلدان ذات حجم االستھالك المنخفضب المتعلقةالجدوى 

  دي.افرانللنظر فيھا بشكل المقدمة ؛ والمشروعات االستثمارية عليھا للموافقة الشموليةالتماساً واألنشطة المقدمة 

  (أ))72/24ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر طرائق لعتبة صرف األموال لخطط إد

وعرضت ممثلة األمانة مسألة طرائق عتبة صرف األموال لخطط إدارة إزالة المواد  -83
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وفي أثناء المناقشة التي تلت ذلك، شدد عدد من األعضاء على ارتفاع مستوى جودة 

األمانة قد نظرت في نموذج يأخذ في االعتبار جميع  أضافوا أنن تأييدھم لتوصيتھا. وتحليل األمانة وأعربوا ع
الشرائح الموافق عليھا، ولكنه قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تقديم الشرائح. وأشاروا إلى أن عتبة صرف األموال 

م المحرز في األنشطة المقررة للشريحة في المائة تطبق على نحو متسم بالمرونة وباالقتران مع تقييم للتقد 20بنسبة 
  السابقة.

ولكن أعضاء آخرين، رغم تقديرھم لجودة التحليل، ساورتھم شواغل بشأن تطبيق عتبة الصرف المتمثلة في  -84
وعندما طُلب إلى ممثلي  ة.يفي المائة، وأعربوا عن تفضيلھم لنموذج يأخذ في االعتبار المبالغ المنصرفة التراكم 20

واليونيب واليونيدو إبداء آرائھم في ھذا الصدد، أيدوا توصية األمانة باالستمرار في استعمال عتبة الصرف اليوئنديبي 
في المائة بالنظر إلى المرونة التي تطبق بھا وألخذھا بعين االعتبار احتياجات البلد المعني من حيث  20بنسبة 

  االمتثال.

مستوى ب المتعلق جراءاإلاستبعاد المشاريع القائمة بذاتھا من بشأن أحد األعضاء الذي أبداه قلق الورداً على  -85
الصرف، أوضحت ممثلة األمانة أن المشروعات القائمة بذاتھا التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية قبل الموافقة على 

مشمولة في فھي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مشمولة في تلك الخطة بعد إقرارھا، ومن ثم 
  مستوى الصرف.المتعلق بجراء اإل
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  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتو -86

ً  20صرف بنسبة الأن تُبقي على عتبة   (أ)  ھاقي(ب)، مع مالحظة تطب72/24مع المقرر  في المائة تمشيا
الظروف األخرى فيما يتعلق بتنفيذ المشروع، بما فيھا مركز البلد المعني  فيھا بطريقة مرنة، تراعي

 ن حيث االمتثال وإجمالي المبالغ المنصرفة؛م

على إعداد المراحل المقبلة من  5مساعدة بلدان المادة  لدىأن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة،   (ب)
خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وضع جدول دقيق لتقديم الشرائح واالنتھاء 

سنة واحدة إلى ثالث سنوات التالية والتكاليف من فترة غضون الذ في منھا حسب األنشطة التي تنف
ية، مثل االتفاقات القانونية أو مذكرات التفاھم، حضيرالمرتبطة بھا، والبدء في جميع األعمال الت

  حسب االقتضاء، قبل تقديم طلبات تمويل الشرائح.

  )74/18(المقرر 

إدارة إزالة المواد  ةاتفاق خطالبلدان ألحكام  التقارير المرحلية وتقارير التحقق من امتثال
 الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد الموافقة على الشريحة األخيرة من الخطط

 ت بشأنھابلِ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي طُ فيما يتعلق باللجنة التنفيذية،  قررتو -87
الوكالة المنفذة بل السنة األخيرة التي حدد لھا ھدف لالستھالك، مطالبة قواحدة أو أكثر سنة  األخيرةشريحة التمويل 

 بشأناالقتضاء، تقارير التحقق  حسبالسنوية، و ائحتقارير تنفيذ الشرالرئيسية والوكاالت المتعاونة المعنية بتقديم 
استھالك ذات الصلة باف ھداألتحقيق والمرحلة الحالية من ھذه الخطط حتى االنتھاء من جميع األنشطة المتوقعة، 

، بشكل متزامنتنفيذ مراحل متتالية من الخطط  أنه عند من المفھومالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، على أن يكون 
التزم به  الذياستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األدنى من حيث لى الھدف إينبغي أن تستند تقارير التحقق 

 البلد المعني.

 )74/19 (المقرر

استخدام الشركات المؤقت لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي عالية كانت قد تحولت إلى تكنولوجيا ذات 
 إمكانية احترار عالمي منخفضة

 فيفورمات الميثيل لالستخدام في قطاع الرغاوي نظم عن قلقه إزاء عدم توافر  أعرب أحد األعضاء -88
، على أساس ااألمانة تقريرأن تعد اقترح، من أجل مساعدة جميع البلدان، فوالسلفادور،  يةجمھورية الدومينيكال

في  االحترار العالمي ةإمكانيين توافر التكنولوجيات منخفضة يبمن قبل الموردين،  يھاالمعلومات المقدمة مباشرة إل
بروتوكول في  عليھاالمنصوص لالمتثال لتدابير الرقابة  ضروريةالتحويالت الصناعية  فيھا البلدان التي كانت

 مونتريال.

على  كبير الموظفين وشدد. مرھقةمن أن ھذا التقرير سيكون عملية  ھمقلقعن عضاء وأعرب العديد من األ -89
يتعين لن التقرير فإنه ت ستقوم بإعداد مثل ھذا موردي التكنولوجيا وإذا كانمن مناقشات مع أي أبدا  تجرأن األمانة لم 

البدائل متاحة بسھولة، على سبيل المتعلقة بن المعلومات إ. وقال فقط، ولكن معھم جميعاتنخرط مع بعضھم عليھا أن 
طلبات جميع  فإنذلك، واالقتصادي. وباإلضافة إلى لجنة خبراء التقييم التقني  استعراض شامل أجرتهالمثال، في شكل 

مات عن التكنولوجيات البديلة لھذا دائما معلوتتضمن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةذات الصلة ب المشروعات
العوامل التي مختلف الخيارات التقنية المتاحة، وعلى  علىعضاء األ الطالعمتاحة محليا وذلك بالذات والالقطاع 

التي تحويل في نفس الوقت فقد جرى الوالسلفادور،  يةجمھورية الدومينيكال حالتيفي واختيار التكنولوجيا. يستند إليھا 
بدائل لتلك التحويالت، ولكن الالمكسيك على أمل أنھا ستكون مصدر البرازيل والنظم في حويالت شركات جرت فيھا ت

 .مشكلةاألسواق المحلية  أصبح توافر التكنولوجيات في
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مدادات مستقرة من نظم فورمات الميثيل من إبذل قصارى جھده لتأمين ي يوئنديبي أن يوئنديبيأكد ممثل و -90
ما إذا تملي قوى السوق  غير أن. األمريكية النظم في البرازيل والمكسيك والواليات المتحدة شركاتخالل العمل مع 

 .ذلك إلى متى يمكن أن يتحقق اإلشارةمن الصعب  ولذلككان ھناك طلب كاف، 

 اللجنة التنفيذية: قررتو -91

 :بما يلي الوكاالت الثنائية والمنفذة مطالبة (أ)

أثناء تنفيذ خططھا إلدارة إزالة المواد  5بلدان المادة مواصلة مساعدة  )1(
 في تأمين إمدادات من التكنولوجيات البديلة التي تم اختيارھا؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

التي اختارھا بلد من  ةلتكنولوجيا المؤقتااللجنة التنفيذية عن حالة استخدام تقديم تقرير إلى   )2(
الكامل للتكنولوجيا األصلية المختارة أو دخال بيتم اإلفي كل اجتماع حتى  5بلدان المادة 

 ؛تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة

مرحلة مقبلة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدراج في طلبات أي   )3(
صلة معلومات مف ةمنخفض احترار عالمي ةإمكانيتم اختيار تكنولوجيا بديلة فيھا ذات التي 

 ؛إمدادات كافية من التكنولوجيا المتاحة للبلد توفيرمن الموردين على كيف ومتى سيتم 

مشروع الفي  ةالمقترح التكنولوجياتكنولوجيا النھائية بخالف الن أي تغيير في اإلحاطة علما بأ  (ب)
ع اللجنة من اتفاق كل بلد م 7سيتطلب موافقة اللجنة التنفيذية، تمشيا مع الفقرة  الموافق عليه

 التكنولوجيا. بتغييراللجنة التنفيذية ذات الصلة  مقررات االقتضاء، ومع حسبالتنفيذية، 

 )74/20(المقرر 

طلبات التمويل إلجراء عمليات جرد أو دراسات استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون 
  )XXVI/9 (المقرر

إجراء عمليات جرد أو دراسات استقصائية بشأن بدائل  نظرت اللجنة التنفيذية في طلبات التمويل من أجل -92
) بشأن 4(الفقرة  XXVI/9من جدول األعمال المتعلق بمتابعة المقرر  12المواد المستنفدة لألوزون باالقتران مع البند 

 175ى إل 169بدائل المواد المستنفدة لألوزون (انظر الفقرات من لتمويل إضافي إلجراء جرد أو دراسات استقصائية 
 .)أدناه

مشروعات للتدليل على التكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي ودراسات جدوى بشأن تبريد 
 72/40المناطق عمال بالمقرر 

في مشروعات للتدليل على التكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي اللجنة التنفيذية  نظرت -93
ستھالك االتحليل  بشأنمن جدول األعمال  8مع البند  72/40بالمقرر  ودراسات جدوى بشأن تبريد المناطق عمال

ذات األھمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھل في مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية المتبقي من 
 157و 156تين (انظر الفقر UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49 في الوثيقة ةالواردة من حيث التدليل، ومحتملال
 ).دناهأ

 للتدليل علىبالكامل  ينمطور مقترحينعداد مشروعات وإل طلبا 26الوكاالت الثنائية والمنفذة قدمت و -94
مليون دوالر أمريكي،  25.3بالكامل،  ھاذيقيمتھا المقدرة، عندما تنف وتبلغ. منخفضة إمكانية االحترار العالميبدائل ال

إلى  قُدمت. كما التدليليةمشروعات لل المخصصضعف المبلغ  وھو ما يزيد عن، الوكالة بما في ذلك تكاليف دعم
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دوالر أمريكي. وكانت األمانة قد  300 000قدره تمويل بمجموع تبريد المناطق بشأن االجتماع ثالث دراسات جدوى 
 كل فيالقطاعات، و على اتقسيمھوقامت ب، 72/40 الواردة في المقرراستعرضت المقترحات بما يتماشى مع المعايير 

لمعايير؛ لتمتثل جزئيا ؛ والمقترحات التي إلى حد كبير للمعاييرالتي تمتثل إلى المقترحات تم تقسيمھا قطاع، 
 أولوية أقل.ذات والمقترحات التي يمكن أن تعتبر 

والمنفذة واالستعراض الذي أجرته الوكاالت الثنائية  تبذلھاالجھود التي ھم بسرور وأعرب األعضاء عن -95
أشاروا إلى وتكييف الھواء. و ةالخدم يأحد األعضاء إن معظم االستھالك المؤھل المتبقي كان في قطاعقال . واألمانة

المعايير، وأنه سيكون من المفيد تفي ب، أو ھذين القطاعين تتناولأن الكثير من المقترحات لم ھو ما يؤسف له أن 
الحظ عضو آخر أن المقترحات في قطاع و كل عنصر من العناصر.لألمانة أن تعطيه اينبغي الذي وزن معرفة ال
االھتمام به وينبغي  5من بلدان المادة  للعديدأھمية  ذوأولوية أدنى، على الرغم من أن ھذا القطاع  تعتبر ذات ةالخدم
 أكبر.بشكل 

وھناك حاجة إلى التركيز على المشروعات التي توفر أفضل النتائج من حيث البيئة، فضال عن المفاھيم  -96
ين الخامس والسبعين جتماعاالكامل في المطورة بشكل المشروعات  الموافقة علىيمكن  بحيث اتلمشروعلالمثلى 

 كبيرةتحديات  الذي ينطوي علىتكييف الھواء،  تصنيع أجھزة. ومن المھم أيضا استھداف قطاع والسادس والسبعين
فقط استھدفت ھذا مشروعات مفاھيم أربعة أن  له بدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي، ومن المؤسفمن حيث ال

 القطاع.

في بعض المشروعات وعدم تنسيق بين الوكاالت المنفذة. فيما يبدو ن ھناك تداخال أحد األعضاء إوقال  -97
التداخل. واقترح أحد  يتعين توضيحبعض العناصر بالفعل لمشروعات أخرى، وأنه تمت الموافقة على يبدو و

من يمكن النظر في كل مشروع ثم  الشموليةموافقة الالمقترحات التحضيرية بموجب  جميع الموافقة علىاألعضاء 
 تفي بمتطلبات اللجنة التنفيذية. أفضل المشروعات التيلتحديد  االمشروعات النھائية فردي

 وبعد تبادل أولي لآلراء أنشأ الرئيس فريق اتصال. -98

إن الفريق وافق على تمويل دراسة جدوى واحدة وقال ممثل غرينادا، متحدثا بوصفه ميّسر فريق االتصال،  -99
لتبريد المناطق، وسمح بإعادة تقديم المقترحين اآلخريين في االجتماع الخامس والسبعين، بجانب المقترحات األخرى 
لتبريد المناطق، ووافق على طلبات إلعداد مشروعات تدليلية تم تصنيفھا على أنھا تمتثل بدرجة كبيرة للمعايير، 

تقديم عدد محدود من المقترحات لقطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء على أساس استثنائي، مع مالحظة أھميته وسمح ب
لألغراض التدليلية. واتفق الفريق أيضا على الموافقة على طلب إلعداد مقترح مشروع لقطاع مصايد األسماك في 

ة استنادا إلى ثالثة مشروعات تدليلية إقليمية ملديف، ومشروع عالمي الستكشاف النُھج اإلبتكارية في قطاع الخدم
قدمتھا اليونيدو، بالرغم من تدني أولويتھا. وكان ھناك اتفاق أيضا على إدراج مقترح من حكومة االتحاد الروسي 

 ) أدناه).4(أ)(125و 110إلى  107كمشروع تدليلي لقطاع الخدمة في برنامج عمل اليونيدو (انظر الفقرات من 

 ة التنفيذية ما يلي:اللجن وقررت -100

أعدته األمانة للطلبات التي قُدمت إلعداد مشروعات للتدليل  الذيأن تُحاط علماً مع التقدير بالتحليل   (أ)
، وطلبي المشروعين التدليليين كامال االحترار العالميعن التكنولوجيات المنخفضة القدرة على 

المناطق، مع مراعاة المعلومات  اإلعداد في كولومبيا ومصر، ودراسات الجدوى عن تبريد
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھل المتبقي من ستھالك االتحليل المتضمنة في الوثيقة بشأن 

ة من حيث التدليل محتملذات األھمية الفي مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49)؛  

مشروعا للتدليل على التكنولوجيا  13دة لتبريد المناطق وإلعداد أن تقدم التمويل لدراسة جدوى واح  (ب)
، على النحو الوارد في برامج عمل اليوئنديبي واليونيدو االحترار العالميالمنخفضة القدرة على 
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والبنك الدولي، التي قُدمت ونٌقحت خالل االجتماع الرابع والسبعين، على أساس الفھم بأن الموافقة 
مستوى تمويلھا لدى  أووعات ال تعني الموافقة على مقترحات المشروعات على إعداد المشر

  تقديمھا للنظر من جانب اللجنة التنفيذية؛

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة ترشيد تكاليف المشروعات التدليلية لتتمكن من الموافقة على   (ج)
، دوالر أمريكيلبالغ عشرة ماليين عدد أكبر من مشروعات التدليل في حدود التمويل المتاح ا

  ، ولمواصلة استكشاف مصادر أخرى للتمويل اإلضافي؛72/40إعماالً للمقرر 

أن تسمح بأن تقدم لالجتماع الخامس والسبعين عددا محدودا من الطلبات اإلضافية إلعداد   (د)
قطاع تصنيع في  االحترار العالميمشروعات للتدليل عن التكنولوجيات المنخفضة القدرة على 

عن  إضافيةتقديم مشروعين تدليليين كاملين اإلعداد، ودراسات جدوى  وإعادةأجھزة تكييف الھواء، 
  تبريد المناطق.

  )74/21(المقرر 

 المواد إزالة إدارة بخطط التفاقاتھا الخاصة المنخفض حجم االستھالك ذات البلدان امتثال من التحقق تقارير
  2014 عام يف الھيدروكلوروفلوروكربونية

بلداً تستھلك من المواد  17أوضحت ممثلة األمانة أنه يجري عرض عينة مؤلفة من  -101
طناً مترياً على اللجنة التنفيذية لموافقتھا المحتملة على تمويل التحقق من  360الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يقل عن 

  واد.امتثال ھذه البلدان التفاقاتھا الخاصة بخطط إدارة إزالة تلك الم

وتساءل أحد األعضاء عن اختيار البلدان، بالنظر إلى أن نسبة عالية منھا على ما يبدو ھي بلدان من أفريقيا.  -102
وأشارت ممثلة األمانة إلى أنه، بما أن ھذه ھي المرة الثالثة على التوالي التي يُضطلع فيھا بھذه العملية، ولوجود 

فض في أفريقيا، فإن عدد البلدان ذات حجم البلدان المنخفض التي لم تركيز عاٍل للبلدان ذات حجم االستھالك المنخ
يسبق لھا المشاركة في ھذه العملية يزيد في أفريقيا عنه في المناطق األخرى. وفّسرت العدد الكبير من البلدان التي 

ذات حجم االستھالك المنخفض. يقوم اليونيب بدور الوكالة المنفذة لھا بأن تلك الوكالة تركز تركيزاً خاصاً على البلدان 
وأضافت أن األمانة، رغم ذلك، قد بذلت قصارى وسعھا للحفاظ على توازن بين البلدان ذات المشاريع االستثمارية 

 والتي ليست لھا تلك المشاريع، وإلعطاء أفضل توزيع ممكن للمناطق الجغرافية والوكاالت المنفّذة.

التعاون الثنائي  في تدرج أن الصلة ذات والمنفذة الثنائية لوكاالتا اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى قررتو -103
 للمرحلة التحقق لتقارير تمويال والسبعين، الخامس االجتماع إلى تقدم التي العمل برامج على وتعديالت كل منھا

ني دار السالم، لبربادوس، والبوسنة والھرسك، وبرو الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطط من األولى
والكونغو، وكوستاريكا، ودومينيكا، وغينيا االستوائية، وإثيوبيا، وجورجيا، ومالي، وموريشيوس، والجبل األسود، 

  .ورواندا، وسيشيل، وسورينام، وجمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، وزمبابوي

  )74/22(المقرر 

  يھاطة المقدمة للموافقة الشمولية علالمشروعات واألنش

  :التنفيذية اللجنة قررتو -104

ً للموافقة الشمولية عليھا بمستويات التمويل الموافقة   (أ) على المشروعات واألنشطة المقدمة التماسا
بھذا التقرير، مع الشروط أو األحكام المدرجة في وثائق تقييم  الرابعالمشار إليھا في المرفق 

  التنفيذية بالمشروعات، مع مالحظة ما يلي: المشروعات المقابلة والشروط التي أرفقتھا اللجنة
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أن االتفاقات بين كل من حكومات غيانا وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية وليبريا وبلدان   )1(
بھذا  الثامنإلى  الخامسجزر المحيط الھادئ واللجنة التنفيذية، الواردة في المرفقات من 

إلى خط أساس االمتثال المحدد للمواد  قد جرى تحديثھا استناداً  ، على التوالي،التقرير
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

بھذا التقرير  التاسعوأن االتفاق بين حكومة األرجنتين واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق   )2(
نتيجة للنظام الجديد للتكاليف الوكالة قد جرى تحديثه لينعكس فيه التغيير في تكاليف دعم 

  اإلدارية؛

بھذا التقرير قد  العاشراالتفاق بين حكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق وأن   )3(
  جرى تحديثه لتنعكس فيه التغييرات في توزيع الشرائح نتيجة إللغاء مشروع استثماري؛

وأن الموافقة الشمولية، بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تتضمن الموافقة   )ب(
بھذا  الحادي عشرلى المالحظات التي يجب إرسالھا إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق ع

  التقرير.

  )74/23(المقرر 

  التعاون الثنائي  (ب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/14قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -105

إلنتاج الملحق بھا، من إعداد مشروع لمشروع تدليلي من أجل تحويل منتجات تكييف الھواء التجارية وخط ا
  (حكومة ألمانيا) Koppel Incفي شركة  290- إلى الھيدروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

أبلغ كبير الموظفين اللجنة التنفيذية بأن األمانة تلقت رسالة رسمية من وزارة البيئة والموارد الطبيعية  -106
ل تحويل منتجات تكييف الھواء التجارية وخط اإلنتاج بحكومة الفلبين تسحب تأييدھا إلعداد مشروع تدليلي من أج

ولذلك لم يتم النظر فيه من جانب اللجنة  ،290-إلى الھيدروكربون 22-الملحق بھا من الھيدروكلوروفلوروكربون
  التنفيذية.

 إعداد مشروع إلنشاء مركز امتياز إقليمي للتدليل والتدريب على تكنولوجياتمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى: 
  (حكومة االتحاد الروسي) ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة ومأمونة بالنسبة لألوزون

قدمت ممثلة األمانة مشروع إنشاء مركز امتياز إقليمي للتدليل والتدريب على تكنولوجيات ذات إمكانية  -107
الوثيقة  احترار عالمي منخفضة ومأمونة بالنسبة لألوزون في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى الوارد في

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/14 لتعاون الثنائي. لتمويل ا، مشيرة إلى أنه أول طلب من االتحاد الروسي
وأوضحت أنه منذ صدور الوثيقة، تلقت األمانة رسالة من اليونيدو تطلب فيھا تحويل أي أموال موافق عليھا إلعداد 

القتراح إلى تبسيط العملية عن طريق إزالة إحدى المشروع إلى اليونيدو وليس االتحاد الروسي. ويھدف ھذا ا
 الخطوات، نظرا لتعقيد عملية تحويل األموال من الصناديق االستئمانية في االتحاد الروسي.

وأعرب العديد من األعضاء عن تقديرھم لحكومة االتحاد الروسي لتقديم مقترح بشأن التعاون الثنائي الخاص  -108
المشروع المقترح، فقد أشاروا إلى أن الطريقة التي تم اقتراحھا للنظر فيه في ھذا بھا. وفي حين رأى األعضاء قيمة 

شرح ممثل اليونيدو أن طلب التمويل واالجتماع ال ترتبط بشكل واضح باالمتثال، وأن األموال لھذا المجال محدودة. 
خاص بإعداد المشروع فقط، ولكن بمجرد إنشاء المركز وتشغيله، فإن أنشطته سترتبط بقيمة ما من حيث إزالة المواد 

 المستنفدة لألوزون، وبالتالي سيسھم في االمتثال.
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نظرة عامة على القضايا : (أ) من جدول األعمال7وخالل المناقشة في فريق االتصال المنشأ في إطار البند  -109
، اقترح النظر في المشروع كمشروع تدليلي وأبقت اليونيدو عليه في المشروعاتالتي تّم تبيّنھا أثناء استعراض 

 برنامج عملھا.

مركز امتياز إقليمي للتدليل والتدريب على نشاء عداد مشروع إلطلب التمويل إلاللجنة التنفيذية إزالة  وقررت -110
، الذي إمكانية احترار عالمي منخفضة ومأمونة بالنسبة لألوزون في منطقة أوروبا وآسيا الوسطىتكنولوجيات ذات 

، ولكن االحتفاظ به في برنامج عمل اليونيدو من قائمة مشروعات التعاون الثنائي ،حكومة االتحاد الروسيقدمته 
  .كمشروع تدليلي

 )74/24(المقرر 

ظات بخصوص بعض قواعد وإجراءات اللجنة التنفيذية. وقال بعض المالحبممثل االتحاد الروسي  وأدلى -111
إن الوقت قد حان لمراجعة القاعدة التي تمنع البلدان من التحدث في القاعة عن مشاريعھا الخاصة، وھي وجھة نظر 
تم طرحھا بالفعل من عضو آخر في اجتماع سابق. ومع التشديد على حق البلدان المانحة إجراء أنشطة ثنائية تصل 

في المائة من قيمة مساھماتھا في الصندوق، أعرب عن قلقه بأن أطراف ثالثة يمكنھا بسھولة منع  20إلى ما نسبته 
المشروعات الثنائية ھذه من التقدم إلى األمام. وھو يرى أن حقيقة أن المقترحات تمر باستعراض أولي من جانب 

ھو إشارة إلى أن ھذه المشروعات تستحق النظر الجاد بدال األمانة، والتي تعرضھا بعد ذلك على اللجنة التنفيذية، 
من غض النظر عنھا على الفور. وأضاف أن التحديات التي تواجھھا األطراف في بروتوكول مونتلایر تتطلب 

 استجابة جماعية وقرارا جماعيا.

في لموافق عليھا ا ةالثنائي اتاللجنة التنفيذية مطالبة أمين الخزانة باستنزال تكاليف المشروع قررتو -112
  االجتماع الرابع والسبعين على النحو التالي:

  ؛2015دوالراُ أمريكياُ (شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة فرنسا الثنائية لعام  45 765 (أ) 

  ؛2015دوالراُ أمريكياُ (شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية لعام  463 706 (ب) 

  .2015دوالراُ أمريكياُ (شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة اليابان الثنائية لعام  90 400 (ج) 

 )74/25(المقرر 

  برامج العمل  (ج)

  2015برنامج عمل يوئنديبي  لعام   )1(

، الذي يتكون من 2015برنامج عمل يوئنديبي لعام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15تتضمن الوثيقة  -113
الثة طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وطلبا واحدا إلعداد مشروع إضافي للمرحلة نشاطا، تشمل ث 21

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تمت الموافقة عليھا كجزء من القائمة المقدمة 
 10األعمال. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك (أ) أعاله من جدول 7للحصول على الموافقة الشمولية عليھا في إطار البند 

طلبات إلعداد مشروعات للتدليل عن التكنولوجيات البديلة ذات اإلمكانية المنخفضة على إحداث االحترار العالمي، 
وطلبا للمساعدة التقنية لدراسة جدوى بشأن تبريد المناطق، وست طلبات للمساعدة التقنية إلعداد استقصاءات وطنية 

 اد المستنفدة لألوزون التي سيتم النظر فيھا على نحو إفرادي.لبدائل المو
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 إعداد مشروع تدليلي للتكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي

 :74/21اللجنة التنفيذية ما يلي، في ضوء المقرر  قررتو -114

لموافقة على إعداد الموافقة على طلبات للتمويل للمشروعات التالية على أساس الفھم بأن ا  (أ)
مستوى تمويلھا لدى تقديمھا لنظر  أوالمشروعات ال تعني الموافقة على مقترحات المشروعات 

  اللجنة التنفيذية:

على نظام شبه محكم للتبريد باألمونيا باستخدام ضاغط لولبي محّول  مشروع تدليليإعداد   )1(
دوالراُ  24 000بمبلغ قدره للترددات في صناعة التبريد الصناعي والتجاري في الصين 

  دوالراُ أمريكياُ لليوئنديبي؛ 1 680أمريكياُ، زائداُ تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 22-مشروع تدليلي لتحويل وحدة تعتمد على غاز التبريد ھيدروكلوروفلوروكربونإعداد   )2(
اريكا، بمبلغ قائم على األمونيا في الغرف الباردة في تطبيقات التبريد في كوستإلى نظام 

دوالراُ أمريكياُ  2  800دوالراُ أمريكياُ، زائداُ تكاليف دعم الوكالة البالغة  40 000قدره 
  لليوئنديبي؛

إلنتاج وتقييم نظم بوليوالت رغاوى الرش في المباني باستخدام  إعداد مشروع تدليلي  )3(
أمريكياُ، زائداُ  دوالراُ  30 000في الھند، بمبلغ قدره  الھيدروفلوروأولفين كعامل نفخ

  دوالراُ أمريكيا لليوئنديبي؛ 2 100تكاليف دعم الوكالة البالغة 

تدليلي على أداء التكنولوجيات المحتملة التي ال تحتوي على إعداد مشروع   )4(
الھيدروكلوروفلوروكربون المنخفضة في إمكانية االحترار العالمي في تطبيقات تكييف 

دوالراُ أمريكياُ، زائداُ تكاليف دعم الوكالة البالغة  20  000ه الھواء في الكويت، بمبلغ قدر
  دوالراُ أمريكياُ لليوئنديبي؛ 1 400

إعداد مشروع تدليلي للبدائل التي ال تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون المنخفضة في   )5(
راُ دوال 15 000قدره  قطاع صيد األسماك في ملديف، بمبلغإمكانية االحترار العالمي في 

  دوالراُ أمريكياُ لليوئنديبي؛ 1 050أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  عدم الموافقة على الطلبات لتمويل ما يلي:  (ب)

إعداد مشروع تدليلي الستحداث وحدات ضاغط لولبي لمضخات الحرارة العالية التي   )1(
العالمي في صناعة التبريد تستخدم فيھا غازات تبريد ذات إمكانية منخفضة لالحترار 

  الصناعي والتجاري في الصين؛

إعداد مشروع تدليلي ألداء التكنولوجيات التي ال تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون   )2(
  المنخفضة في إمكانية االحترار العالمي في قطاع التبريد في مصر؛

رغاوي باستخدام مشروع تدليلي إلنتاج وتقييم نظم بوليولية لمنتجات الإعداد   )3(
  الھيدروفلوروأولفين كعامل نفخ في الھند؛

مشروع تدليلي إلنتاج غازات تبريد ھيدروكربونية لالستخدام في تطبيقات التبريد إعداد   )4(
  وتكييف الھواء في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ترينيداد وتوباغو)؛
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شبع في تطبيقات التبريد وتكييف الھواء في البلدان الھيدروفلوروأولفين غير المإعداد تقييم   )5(
  الصغيرة ذات حجم االستھالك المنخفض (أوروغواي).

  )74/26(المقرر 

  الجمھورية الدومينيكية: دراسة جدوى لتبريد المناطق في بونتا كانا

د نموذج ، الموافقة على طلب لتمويل دراسة جدوى إلعدا74/21اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  قررت -115
دوالراُ أمريكياُ، زائداُ تكاليف دعم الوكالة  91 743أعمال لتبريد المناطق في الجمھورية الدومينيكية بمبلغ قدره 

 دوالراُ أمريكياُ لليوئنديبي. 8 257البالغة 

 )74/27(المقرر 

 المساعدة التقنية إلعداد استقصاءات المواد المستنفدة لألوزون

، الموافقة على طلبات لتمويل إجراء استقصاءات وطنية 74/53في ضوء المقرر اللجنة التنفيذية،  قررت -116
 لبدائل المواد المستنفدة لألوزون:

دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم  70 000في كوستاريكا والسلفادور، كل منھما بمبلغ قدره   (أ)
  دوالراُ أمريكياُ لليوئنديبي؛ 6 300الوكالة البالغة 

دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  110 000وبنما، كل منھما بمبلغ قدره  في لبنان  (ب)
  دوالراُ أمريكياُ لليوئنديبي؛ 9 900

دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة  130 000في جمھورية إيران اإلسالمية، بمبلغ قدره   (ج)
  بي؛دوالراُ أمريكياُ لليوئندي 11 700البالغة 

دوالراُ  16 200دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  180 000في الھند، بمبلغ قدره   (د)
ُ لليوئنديبي، مع مالحظة أن التمويل تمت الموافقة عليه مع مراعاة االستقصاءات المماثلة  أمريكيا

  التي أجريت خارج الصندوق المتعدد األطراف.

  )74/28(المقرر 

  2015ب لعام ينامج عمل يونبر  )2(

، الذي يتكون من 2015برنامج عمل اليونيب لعام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/16تتضمن الوثيقة  -117
طلبا لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي التي تمت الموافقة عليھا كجزء من القائمة المقدمة  18نشاطا، تشمل  77

(أ) من جدول األعمال أعاله. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك  7ند للحصول على الموافقة الشمولية عليھا في إطار الب
طلبا للمساعدة التقنية إلعداد استقصاءات وطنية  57طلبان للمساعدة التقنية لدراسة جدوى بشأن تبريد المناطق، و

 لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي سيتم النظر فيھا على نحو إفرادي.
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 ى لتبريد المناطقالمساعدة التقنية لدراسة جدو

، أن طلبي التمويل للمساعدة التقنية لدراسة الجدوي لتبريد 74/21اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  وقررت -118
 المناطق لمصر والكويت يمكن إعادة تقديمھما إلى االجتماع الخامس والسبعين.

 )74/29(المقرر 

 وزونالمساعدة التقنية إلعداد استقصاءات المواد المستنفدة لأل

، الموافقة على طلبات لتمويل إجراء استقصاءات وطنية 74/53اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  قررت -119
 لبدائل المواد المستنفدة لألوزون:

في أنتيغوا وباربودا، وبربادوس، وبوتان، وكابو فيردي، وجزر القمر، وجيبوتي، وإريتريا،   (أ)
الديمقراطية الشعبية، وليسوتو، وليبيريا، وميكرونيزيا  وإثيوبيا، وغامبيا، وغيانا، وجمھورية الو

(واليات __ الموحدة)، وميانمار، ونيبال، ورواندا، وسان تومي وبرينسيبي، وسيشيل، وسيراليون، 
دوالراُ أمريكياُ،  40 000ليشتي، وجمھورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، كل منھا بمبلغ قدره  -وتيمور

  دوالراُ أمريكياُ لليونيب؛ 5 200الة البالغة زائدا تكاليف دعم الوك

في أنغوال، وأرمينيا، وبوتسوانا، وبروني دار السالم، وتشاد، وغينيا االستوائية، وجامايكا،   (ب)
 70 000ومالوي، وموزامبيق، وناميبيا، وسوازيلند، وتركمانستان وزمبابوي، كل منھا بمبلغ قدره 

  دوالراُ أمريكياُ لليونيب؛ 9 100م الوكالة البالغة دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دع

في أفغانستان، والجزائر، وكوت ديفوار، وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغينيا، وكينيا،   (ج)
دوالراُ أمريكياُ، زائدا  110  000ومدغشقر، والسودان، وترينيداد وتوباغو، كل منھا بمبلغ قدره 

  دوالراُ أمريكياُ لليونيب؛ 14 300غة تكاليف دعم الوكالة البال

ُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  130 000في باكستان، بمبلغ قدره   (د)  16 900دوالرا
  دوالراُ أمريكياُ لليونيب؛

دوالراُ  20 000في قيرغيستان، وملديف، ومنغوليا وجمھورية مولدوفا، كل منھا بمبلغ قدره   (ھ)
ُ لليونيب؛ وفي كمبوديا، وسري  2 600ا تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكياُ، زائد دوالراُ أمريكيا

دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  35 000النكا، وتوغو، كل منھا بمبلغ قدره 
ُ لليونيب؛ وفي بنن وبوركينا فاصو وغانا، كل منھا بمبلغ قدره  4 550 ُ أمريكيا  55 000دوالرا

ُ لليونيب؛ وفي نيجيريا،  7 150دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالراُ أمريكيا
ُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  65 000بمبلغ قدره  دوالراُ أمريكياُ  8 450دوالرا

راعاة االستقصاءات في المائة لم 50لليونيب، مع مالحظة أن التمويل المؤھل قد انخفض بنسبة 
  التي تم تمويلھا من خارج الصندوق المتعدد األطراف.

 )74/30(المقرر 

 2015برنامج عمل يونيدو لعام   )3(

الذي يتكون من  2015برنامج عمل اليونيدو لعام UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17 الوثيقة  تتضمن -120
طلبين إلعداد مشروعات للمرحلة الثانية لخطط نشاطا، تشمل ثالثة طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي و 42

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تمت الموافقة عليھا كجزء من القائمة المقدمة للموافقة الشمولية 
ھناك طلبان لتجديد مشروعات التعزيز (أ) من جدول األعمال أعاله. وباإلضافة إلى ذلك، 7عليھا في إطار البند 

طلبا إلعداد مشروعات تدليلية للتكنولوجيات البديلة ذات اإلمكانية المنخفضة على االحترار العالمي،  12ؤسسي، والم
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طلبا للمساعدة التقنية إلعداد استقصاءات  21وطلبان للمساعدة التقنية إلجراء دراسات جدوى بشأن تبريد المناطق، و
  .م النظر فيھا على نحو إفراديالتي سيتوطنية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون 

 البوسنة والھرسك: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة)

ويتبين منھا أن إجمالي  2014لعام  7وقالت ممثلة األمانة إن البوسنة والھرسك قد قدمت بيانات المادة  -121
استنفاد األوزون، األمر الذي من شأنه  أطنان من قدرات 3.37استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 

 أن يعيد ھذا البلد إلى االمتثال لبروتوكول مونتريال.

تمويل المرحلة الخامسة من مشروع التعزيز المؤسسي للبوسنة طلب اللجنة التنفيذية الموافقة على  قررتو -122
ً لليونيدو، دون  6 673تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائداُ دوالراً أمريكياً،  95 333والھرسك بمبلغ  دوالراً أمريكيا

 مساس بعملية آلية بروتوكول مونتريال المتعلقة بحاالت عدم االمتثال.

 )74/31(المقرر 

 ليبيا: تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة)

إلى  وّجه عدد من األعضاء االھتمام إلى الحالة الخاصة لحكومة ليبيا، وضرورة دعم عودة ذلك البلد -123
االمتثال. وأضافوا أنه في حالة الموافقة على التمويل، فإن أي رسالة توّجھھا األمانة إلى حكومة ليبيا إلبالغھا بالقرار 
ً أن يجري  ً أن تشجع البلد على العودة إلى االمتثال وتقديم طلب للتمويل لمدة عام ثاٍن. واقتُرح أيضا ينبغي أيضا

 وضع مماثل في المستقبل.التشجيع المماثل ألي بلدان تمر ب

  اللجنة ما يلي: قررتوتقديراً من اللجنة التنفيذية للحالة الخاصة لحكومة ليبيا،  -124

تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز المؤسسي لليبيا لمدة عام واحد الطلب لالموافقة على   (أ)
دوالراً  4 762وكالة البالغة تكاليف دعم ال زائداُ دوالراً أمريكياً،  68 033فقط، بمبلغ قـــدره 

  أمريكياً لليونيدو، دون مساس بعملية آلية بروتوكول مونتريال المتعلقة بحاالت عدم االمتثال؛

تشجيع حكومة ليبيا على العمل مع اليونيدو لكي تعود إلى االمتثال، وعلى تقديم طلبھا عاماً ثانياً من   (ب)
لمؤسسي إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التعزيز ا

2016.  

  )74/32(المقرر 

  إعداد مشروعات تدليلية للتكنولوجيات البديلة منخفضة اإلمكانية على االحترار العالمي

 :74/21اللجنة التنفيذية ما يلي، في ضوء المقرر  قررت -125

الفھم بأن الموافقة على إعداد الموافقة على طلبات للتمويل للمشروعات التالية على أساس   (أ)
مستوى تمويلھا لدى تقديمھا لنظر  أوالمشروعات ال تعني الموافقة على مقترحات المشروعات 

  اللجنة التنفيذية:

إعداد مشروع تدليلي عالمي الحتواء غازات التبريد وإدخال غازات التبريد ذات اإلمكانية   )1(
دوالرا  150 000قطري، بمبلغ قدره المنخفضة لالحترار العالمي على المستوى ال

ُ ليونيدو، مع مالحظة  10 500أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ُ أمريكيا دوالرا
  أن المقترح األصلي قد تمت مراجعته؛
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إعداد مشروع تدليلي في قطاع تجميع أجھزة التبريد في األرجنتين وتونس، بمبلغ قدره   )2(
000 60  ُ   دوالراُ أمريكياُ ليونيدو؛ 4 200، زائداُ تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالراُ أمريكيا

ي الستخدام معدات تصنيع الرغاوي العاملة بالضغط العالي المحكمة تدليلإعداد مشروع   )3(
في المغرب،  تطبيق المأمون لتكنولوجيا البنتان في المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجملل

ُ  40 000بمبلغ قدره  دوالراُ  2  800أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالرا
  أمريكياُ ليونيدو؛

ذات بديلة إعداد مشروع إلنشاء مركز امتياز إقليمي للتدليل والتدريب على تكنولوجيات   )4(
في منطقة أوروبا وآسيا  إمكانية احترار عالمي منخفضة ومأمونة بالنسبة لألوزون

 3 500دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  50 000الوسطى، بمبلغ قدره 
  دوالراُ أمريكياُ ليونيدو؛

إعداد مشروع تدليلي للتشجيع على غازات تبريد الھيدروفلوروأوليفين ذات إمكانية احترار   )5(
عالمي منخفضة لقطاع تكييف الھواء في درجات حرارة البيئة المرتفعة في المملكة العربية 

 2  100دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  30 000السعودية، بمبلغ قدره 
  دوالراُ أمريكياُ ليونيدو؛

إعداد مشروع تدليلي إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام ھيدروفلورو   )6(
البيئة المرتفعة أوليفين كعامل نفخ الرغاوي في تطبيقات رغاوي الرش في درجات حرارة 

دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم  30 000في المملكة العربية السعودية، بمبلغ قدره 
  دوالراُ أمريكياُ ليونيدو؛ 2 100الوكالة البالغة 

في منشأة  ھواءي عن المزايا التقنية واالقتصادية للحقن بمساعدة التدليلإعداد مشروع   )7(
ب إلى البانتان في 141-حول من الھيدروكلوروفلوروكربونفي مصنع تلأللواح المنفصلة 

ُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  40 000جنوب أفريقيا، بمبلغ قدره  دوالرا
  دوالراُ أمريكياُ ليونيدو؛ 2 800

  عدم الموافقة على طلبات لتمويل ما يلي:  (ب)

تبريد تطبيقات مختلفة لحترار العالمي في للبدائل المنخفضة القدرة على اال مشروع تدليلي  )1(
  في الصين؛ وسائل النقل (غازات التبريد المجمدة والطبيعية)

مكابس مضخات إلى  22- إعداد مشروع تدليلي عن التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(
  في الصين؛ الحرارة المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون

  في الصين؛ سرب في أجھزة التبريد الكبيرة/ الصناعيةي عن خفض التتدليلإعداد مشروع   )3(

عالية الجودة  غازات التبريدي لضمان معايير السالمة وتوافر تدليلي إقليمإعداد مشروع   )4(
  ؛)بيامافي األسواق (كينيا ورواندا وأوغندا وجمھورية تنزانيا المتحدة وز

ة قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء ي إقليمي للمرحلة الثانية من أنشطتدليلإعداد مشروع   )5(
ز على غازات التبريد يتركال مع ،في إطار خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

القابلة لالشتعال والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي (البھاما، غرينادا، سانت لوشيا، 
  ؛فينسنت وغرينادين، وسورينام)سانت 
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الحتواء غازات التبريد ومنع التسرب في درجات حرارة ليمي إعداد مشروع تدليلي إق  )6(
  ؛مجلس التعاون الخليجي)بلدان البيئة المرتفعة (مصر و

الھيدروفلورو ي إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام تدليلإعداد مشروع   )7(
  تركيا.في  والمقطورات ھياكل سفن التبريدكعامل نفخ للرغاوي في تصنيع  أوليفين

  )74/33(المقرر 

 مساعدة تقنية إلجراء دراسة جدوى لتبريد المناطق

، أن طلبي التمويل للمساعدة التقنية لدراسات الجدوي لتبريد 74/21اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  قررت -126
 المناطق بالنسبة لمصر والكويت يمكن إعادة تقديمھما إلى االجتماع الخامس والسبعين.

 )74/34(المقرر 

 مساعدة تقني إلعداد استقصاءات المواد المستنفدة لألوزون

، الموافقة على طلبات لتمويل إجراء استقصاءات وطنية 74/53اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  قررت -127
 لبدائل المواد المستنفدة لألوزون:

يا اليوغسالفية السابقة، في ألبانيا، والبوسنة والھرسك، وجورجيا، والجبل األسود، وجمھورية مقدون  (أ)
 3 600دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  40 000وأوغندا، كل منھا بمبلغ قدره 

  دوالراُ أمريكياُ لليونيدو؛

بوليفيا (دولة __ المتعددة القوميات)، وغواتيماال، وھندوراس، ونيكاراغوا، والنيجر وصربيا، كل   (ب)
دوالراُ أمريكياُ  6 300دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  70 000منھا بمبلغ قدره 

  لليونيدو؛

دوالراُ أمريكياُ، زائدا  110 000في إكوادور، وعمان، وتونس وأوروغواي، كل منھا بمبلغ قدره   (ج)
  دوالراُ أمريكياُ لليونيدو؛ 9 900تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالراُ  130  000وتركيا وفنزيال (جمھورية __ البوليفارية)، كل منھا بمبلغ قدره  في األرجنتين،  (د)
  دوالراُ أمريكياُ لليونيدو؛ 11 700أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالراُ  4 950دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  55  000في شيلي، بمبلغ قدره   (ھ)
ُ لليونيدو، مع مالحظة أن التمويل المؤھل قد تم خفضه بنسبة أمريكي في المائة لمراعاة  50ا

  االستقصاءات التي تم تمويلھا من خارج الصندوق المتعدد األطراف؛

دوالراُ  8 100دوالراُ أمريكياُ، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  90 000في المكسبك، بمبلغ قدره   (و)
، مع مالحظة أن التمويل قد تم الموافقة عليه مع مراعاة االستقصاءات المماثلة التي أمريكياُ لليونيدو

  أجريت خارج الصندوق المتعدد األطراف.

  )74/35(المقرر 
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 2015برنامج عمل البنك الدولي  لعام   )4(

الذي يتكون  2015برنامج عمل البنك الدولي لعام UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17 الوثيقة  تتضمن -128
طلب إلعداد مشروع تدليلي للتكنولوجيات البديلة ذات اإلمكانية  –نشاطين لتايلند تم النظر فيھما على نحو إفرادي من 

المنخفضة على االحترار العالمي وطلب آخر للمساعدة التقنية على إعداد استقصاء وطني لبدائل المواد المستنفدة 
 .لألوزون

 تايلند: إعداد مشروع تدليلي للرغاوي

، الموافقة على طلب لتمويل إعداد مشروع في قطاع 74/21اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  رتوقر -129
إليضاح التكنولوجيات البديلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الصديقة للمناخ والتي تحقق كفاءة الرغاوي في تايلند 

دوالراُ أمريكيا للبنك الدولي،  2 100م الوكالة البالغة دوالراُ أمريكياُ، زائداُ تكاليف دع 30 000بمبلغ وقدره الطاقة 
مستوى تمويله لدى  أوأن الموافقة على إعداد المشروع ال تعني الموافقة على مقترح المشروع على أساس الفھم ب

  تقديمه لنظر اللجنة التنفيذية.

  )74/36(المقرر 

 لمستنفدة لألوزونتايلند: مساعدة تقنية إلعداد استقصاء وطني لبدائل المواد ا

، الموافقة على طلب لتمويل إجراء استقصاءات وطنية 74/53اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  وقررت -130
 10 800دوالراُ أمريكياُ، زائداُ تكاليف دعم الوكالة البالغة  120 000لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، بمبلغ 

التمويل قد تمت الموافقة عليه مع مراعاة االستقصاءات المماثلة التي  دوالرات أمريكية للبنك الدولي، مع مالحظة أن
 أجريت خارج الصندوق المتعدد األطراف.

 )74/37(المقرر 

  المشروعات االستثمارية :   (د)

 مشروع تدليلي على التكنولوجيات البديلة المنخفضة اإلمكانية على االحترار العالمي

ن استخدام الھيدروفلورو أوليفين لأللواح المنفصلة ورغاوي الرش في كولومبيا: مشروع تدليلي للتحقق م
 (اليوئنديبي) من خالل إعداد تكوينات مجدية التكلفة 5بلدان المادة 

، أن المشروع التدليلي للتحقق من استخدام الھيدروفلورو 74/21اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  قررت -131
من خالل إعداد تكوينات مجدية التكلفة في كولومبيا يمكن  5رش في بلدان المادة أوليفين لأللواح المنفصلة ورغاوي ال

 إعادة تقديمه إلى االجتماع الخامس والسبعين.

 )74/38(المقرر 

مصر: مشروع تدليلي عن الخيارات منخفضة التكلقة للتحول إلى تكنولوجيات ال تحتوي على المواد 
 (اليوئنديبي) ان عند صغار المستخدمينالمستنفدة لألوزون في رغاوي البوليوريت

، أن التدليل عن الخيارات المنخفضة التكلفة للتحول إلى 74/21اللجنة التنفيذية، في ضوء المقرر  قررت -132
تكنولوجيات ال تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون في رغاوي البوليوريثان عند صغار المستخدمين في مصر 

 جتماع الخامس والسبعين.يمكن أن يعاد تقديمه إلى اال

  )74/39(المقرر 
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  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ى) ريحة األول ة، الش ة الثاني ة (المرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال تان: خط  قيرغيزس
  (يوئنيديبي/ اليونيب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/36قدم ممثل األمانة الوثيقة  -133

، أكد 62/10ورداً على سؤال بشأن اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومتطلبات المقرر  -134
 ً ً قويا ً وطنيا للمواد اإلزالة المعجلة  لدعمممثال األمانة واليوئنديبي أن حكومة قيرغيزستان قدمت التزاما

فيما يتعلق بتكنولوجيا إعادة التھيئة لدى و. بروتوكول مونتريالل لجدول الزمنيالھيدروكلوروفلوروكربونية قبل ا
المستخدمين النھائيين، مازالت الخطة في مراحلھا األولى وسوف تقدم البدائل المختارة إلى اللجنة التنفيذية لدى تقديم 

ذ في االعتبار في قد أخ 72/41طلب الشريحة ذات الصلة في المستقبل. وقدم اليوئنديبي تأكيداً آخر بأن المقرر 
التبريد التي تشمل التحسينات التنظيمية وتدريب فنيي التبريد ومنح الشھادات. وسوف ينفذ خدمة األنشطة في قطاع 

 .2015يونيه/حزيران  1الحظر على الواردات من المعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون اعتباراً من 

  ة:اللجنة التنفيذي قررتوعقب اإليضاحات،  -135

 علماً بما يلي: اإلحاطة  )أ (

ى من خطة إدارة   (1) ة األول ة من المرحل ة والنھائي ذ الشريحة الثاني التقرير المرحلي عن تنفي
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستان؛

واد  (2) ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ديم المرحل ديرھا، تق ةً تق مبدي
  حكومة قيرغيزستان إلى االجتماع الرابع والسبعين؛من الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تھالك (3) يض اس ريع تخف تان بتس ة قيرغيزس زام حكوم ديرھا، الت ةً تق نمبدي واد  ھا م الم
ة ب بةالھيدروكلوروفلوروكربوني ام  35 نس ي الع اس ف ط األس ن خ ة م ي المائ ، و 2016ف

، مع تعقب خدمة بنسبة 2020في المائة في العام  97.5و  2018في المائة في العام  67.5
  ؛2025في المائة سنوياً حتى العام  2.5

ة  72/41أن المقرر   )4( ة من خطة إدارة إزال ة الثاني قد أخذ في االعتبار خالل اإلعداد للمرحل
  اد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛والم

 :على الموافقة  )ب (

ة ال  (1) ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ى المرحل دأ، عل ث المب ن حي واد م م
ة لقي ن رالھيدروكلوروفلوروكربوني رة م تان للفت ى  2015غيزس ة  2020حت ة الكامل لإلزال

نوياً  2.5المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (مع تعقب خدمة بنسبة الستھالك  ة س في المائ
ام  ى الع در)، 2025حت غ ق ُ أمريكي اُ دوالر780  560ه بمبل ألف من ا ذي يت  000 400، وال

ُ أمريكي اُ دوالر د ،ا ة  اُ زائ ة البالغ دعم للوكال اليف ال ُ أمريكي اُ دوالر 00028 تك ديبي،  ا ليوئن
ُ أمريكي اُ دوالر 312 000و ة اُ ، زائدا ُ أمريكي اُ دوالر 40 0560 تكاليف الدعم للوكالة البالغ  ا
 يونيب؛ل
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ين   (2) اق ب ة االتف ة التنفيذي تان واللجن ة قيرغيزس واد حكوم تھالك الم يض اس لتخف
واد الھيدروكلوروف ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني اً للمرحل ة، وفق لوروكربوني

 ؛الثاني عشر بھذا التقريرالواردة في المرفق  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة   (3) ن المرحل ى م ريحة األول واد الش ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م الثاني
-2015للفترة  حبةالمصا الھيدروكلوروفلوروكربونية لقيرغيزستان، وخطط تنفيذ الشريحة

غ، 2017 ُ أمريكي اُ دوالر 351 400 بمبل ن ا ألف م ذي يت ُ أمريكي اُ دوالر 150 000، وال  ،ا
ُ أمريكي اُ دوالر 11 900تكاليف الدعم للوكالة البالغة  اُ زائد ديبي،  ا  اُ دوالر 150 000وليوئن

ُ أمريكي ة اُ ، زائدا ة البالغ ُ أمريكي اُ دوالر 19 500 تكاليف الدعم للوكال ى ليو ا ب، عل أساس ني
ة السير قدما في أنه في حال قررت قيرغيزستان  الفھم ادة التھيئ ا عمليات إع رتبط بھ ا ي وم

ة ل ن خدم ازاتم واء  غ ف الھ د وتكيي دات التبري ي مع امة ف تعال والس ة لالش د القابل التبري
ع المصممة  ا جمي راض تحملھ ى افت ك عل تفعل ذل تعال، س ة لالش ر القابل واد غي أصال للم
  .ليات والمخاطر المصاحبة ووفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة فقطالمسؤو

 )74/40(المقرر 

  طلب شريحة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ريحة  ى، الش ة األول ة (المرحل واد الھيدروكلورفلورووكربوني ة الم ة: خطة إدارة إزال ة الدومينيكي الجمھوري
  ديبي)(اليوئن الثانية)

الذي  74/20في ضوء المقرر   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/27الوثيقةفي نظرت اللجنة التنفيذية  -136
(أ) من جدول األعمال المشار إليه أعاله بشأن االستخدام المؤقت للتكنولوجيا التي ترتفع فيھا 7اتخذ في إطار البند 

لتكنولوجيا التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار ت التي تحولت إلى اآالقدرة على االحترار العالمي بواسطة المنش
 العالمي.

  اللجنة التنفيذية: وقررت -137

 :بما يلياإلحاطة علما  ) أ(

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية في الجمھورية الدومينيكية

شئات في قطاع الرغاوي التي تمت الموافقة علي تحويلھا على أساس البدائل أن بعض المن  )2(
أ -ف245 - ذات القدرة المنخفضة على االحترار العالمي تستخدم الھيدروفلوروكربون

 ؛مؤقتا بسبب عدم توفر أنظمة البوليوالت ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض محليا

خالل تنفيذ خطتھا إلدارة عدة حكومة الجمھورية الدومينيكية باالستمرار في مسا يوئنديبيمطالبة   ) ب(
  ؛إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضمان توريد التكنولوجيات البديلة المختارة

استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي اختارتھا حكومة بتقديم تقرير عن حالة  يوئنديبيمطالبة   ) ج(
اجتماع حتى يتم اإلدخال الكامل للتكنولوجيا األصلية المختارة  الجمھورية الدومينيكية وذلك في كل

 العالمي؛ قدرة منخفضة على االحترارأو تكنولوجيا أخرى ذات 

الموافقة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   ) د(
- 2015الشريحة الموازية للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية للجمھورية الدومينيكية وخطة تنفيذ 
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ُ أمريكي اُ دوالر 170 000، بقيمة 2016 ُ أمريكي اُ دوالر 12 750 البالغةتكاليف دعم الوكالة  زائداُ ، ا  ا
  :الفھم بأنه ، على أساسليوئنديبي

وما يرتبط بھا من إذا قررت الجمھورية الدومينيكية المضي قدما في عمليات إعادة التھيئة  )1(
ريد القابلة لالشتعال والسامة في أجھزة التبريد وتكييف الھواء المصممة غازات التبخدمة ل

أصال للمواد غير القابلة لالشتعال، ستفعل ذلك على افتراض تحملھا جميع المسؤوليات 
 والمخاطر المصاحبة ووفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة فقط؛

بعد أن تستعرض األمانة تقرير التحقق  لن يتم تحويل األموال المعتمدة إلى اليوئنديبي إال )2(
والتأكد من أن حكومة الجمھورية الدومينيكية تمتثل لبروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم 

 بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

 .2017مطالبة يوئنديبي بتقديم تقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في عام   (ھ)

 )74/41(المقرر 

ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال لفادور: خط ة)(الس ريحة الثاني ى، الش ة األول  المرحل
  (اليوئنديبي/اليونيب)

الذي  74/20في ضوء المقرر   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/29الوثيقةفي نظرت اللجنة التنفيذية  -138
أن االستخدام المؤقت للتكنولوجيا التي ترتفع فيھا القدرة (أ) من جدول األعمال المشار إليه أعاله بش7اتخذ في إطار 

 ت التي تحولت إلى التكنولوجيا التي تنخفض فيھا القدرة على االحترار العالمي.آعلى االحترار العالمي بواسطة المنش

  :اللجنة التنفيذية وقررت -139

  : اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

ى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد تنفيذ الشريحة األول عنالتقرير المرحلي   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور؛ 

االتفاق بين حكومة السلفادور واللجنة التنفيذية، الوارد في المرفق الثالث عشر بھذا أن   )2(
فقرة  وإلضافة، ألف-2في التذييل  االستھالك المتبقي المؤھلالتقرير قد تم تحديثه لمراجعة 

لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يجب االتفاق الذي تم التوصل إليه في  16رقم ديدة ج
  االجتماع الخامس والستين؛ 

أن ھناك منشأة واحدة في قطاع الرغاوي تمت الموافقة على تحويلھا على أساس بديل ذي   )3(
ؤقتة بصفة مfa 245 -قدرة منخفضة على االحترار العالمي يستخدم الھيدروفلوروكربون

  بسبب عدم توافر نظم البوليوالت ذات القدرة المنخفضة على االحترار العالمي محليا؛

أثناء تنفيذھا لخطتھا إلدارة إزالة المواد يوئنديبي أن يستمر في مساعدة حكومة السلفادور  مطالبة  (ب)
  ؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية في ضمان توريد التكنولوجيات البديلة المختارة

استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي عن حالة إلى اللجنة التنفيذية يوئنديبي أن يقدم تقريرا  البةمط  (ج)
اختارتھا حكومة السلفادور وذلك في كل اجتماع حتى يتم اإلدخال الكامل للتكنولوجيا األصلية 

  ؛ و العالمي قدرة منخفضة على االحترارالمختارة أو تكنولوجيا أخرى ذات 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
 
 

38 

على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو  ةالموافق  (د)
 اُ،أمريكي اُ دوالر 82 498بمبلغ  ،2016-2015تنفيذ الشريحة المقابلة  طكربونية للسلفادور وخط

ُ أمريكي اُ دوالر 4 420تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ زائد اُ،أمريكي اُ دوالر 58 928تشمل  ليوئنديبي،  ا
ُ أمريكي اُ دوالر 650تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ زائد اُ،أمريكي اُ دوالر 18 500 و   لليونيب. ا

 )74/42(المقرر 

جمھورية إيران اإلسالمية: خطة إدارة إزالة المواد الھيدرووكلوروفلوركربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
  اليونيدو/ألمانيا)(اليوئنديبي/اليونيب/ الرابعة واألخيرة)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/33قدم ممثل األمانة الوثيقة  -140

  اللجنة التنفيذية: وقررت -141

 علماً بما يلي: اإلحاطة  )أ (

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (1)
  جمھورية إيران اإلسالمية؛لالھيدروكلوروفلوروكربونية 

االتفاق بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق الرابع أن   (2)
دوالراُ  225 500ألف الستقطاع مبلغ - 2عشر بھذا التقرير قد تم تحديثه في التذييل 

ُ تكاليف دعم الوكالة البالغة  ، المتصل دوالراُ أمريكيا، ليوئنديبي 16 913أمريكياُ، زائدا
إلشارة لإلى المرحلة الثانية، و USCشركة شركات النظم في أجيل عملية تحويل مكون بت
االتفاق المحدث حل محل االتفاق المعقود في االجتماع الثاني إلى أن  16الفقرة  في

  والسبعين؛

ة  )ب ( ديم  مطالب ا تق ة ألماني دو وحكوم ب واليوني ديبي واليوني ران اإلسالمية واليوئن ة إي ة جمھوري حكوم
ى إنجاز تقار ة حت امج العمل المتصل بالشريحة الرابع ذ برن ير مرحلية على أساس سنوي عن تنفي

روع ة ،المش ريحة الثاني ى الش ة عل ى الموافق ق حت ارير التحق ول  ،وتق روع بحل از المش ر إنج وتقري
 على أقصى حد؛ و 2019في العام  ةموعد االجتماع األول للجنة التنفيذي

ة  )ج( ريحة ا الموافق ى الش واد عل ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ن المرحل رة م ة واألخي لرابع
رة  ة للفت ريحة المقابل ذ الش ط تنفي المية وخط ران اإلس ة إي ة لجمھوري الھيدروكلوروفلوروكربوني

غ، 2018–2015 ُ  دوالراُ  885 977 بمبل ا ن أمريكي ألف م ذي يت ُ أمريكي اُ دوالر 250 430، وال ، ا
ُ أمريكي اُ دوالر 18 782لبالغة لوكالة ااتكاليف دعم  اُ زائد ديبي، و ا ُ أمريكي اُ دوالر 274 827لليوئن ، ا
ُ أمريكي اُ دوالر 582 288ليونيدو، ول 20 612 لوكالة البالغةاتكاليف دعم  اُ زائد اليف دعم  اُ ، زائدا تك
ُ أمريكي اُ دوالر 32 744 لوكالة البالغةا   ألمانيا.حكومة ل ا

  )74/43(المقرر 

ة إدارة إ راق: خط ة)الع ريحة الثاني ى، الش ة األول ة (المرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم  زال
  (اليونيب/اليونيدو)

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/34قدم ممثل األمانة الوثيقة  -142
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واستجابة لطلب الحصول على توضيحات بشأن األنشطة التي نُفذت حتى اآلن وعملية صرف األموال،  -143
أن التداخل بين األنشطة التي نُفذت في إطار الخطة الوطنية إلزالة المواد أوضح ممثال اليونيب واليونيدو 

الكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكلوروكربونية كان يعني أن بعض األنشطة في إطار 
وطنية. وعالوة على ذلك خطة إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكلوروكربونية قد بدأت بالفعل في إطار خطة اإلزالة ال

 ،فإن الصعوبات اإلدارية التي نشأت عن األوضاع في العراق أدت إلى التأخير في صرف األموال في بعض الحاالت
 إالّ أن أسباب التأخير قد تمت تسويتھا. ،فضالً عن توزيع أدوات خدمة التبريد

  اللجنة التنفيذية: وقررت -144

 علماً بما يلي: اإلحاطة  ) أ(

ي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد التقرير المرحل )1(
 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية في العراق

االتفاق بين حكومة العراق واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق الخامس عشر بھذا أن  )2(
ة المواد التقرير قد تم تحديثه لتمديد فترة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزال

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإعادة تخصيص األموال بين اليونيب واليونيدو والشرائح 
ألف، -5ألف، ولمراجعة دور مؤسسات الرصد في التذييل - 2من التذييل  1في الفقرة 
االتفاق المحدث حل محل االتفاق المعقود أن لإلشارة إلى  16فقرة جديدة رقمھا وإلضافة 

 خامس والستين؛في االجتماع ال

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ب (
، بقيمة 2017-2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للعراق، وخطط تنفيذ الشريحة الموازية للفترة 

ُ  دوالراُ  613 072 ُ أمريكي اُ دوالر 325 000، تتألف من أمريكيا البالغة لة تكاليف دعم الوكا زائداُ ، ا
ُ  دوالراُ  40 822 ُ أمريكي اُ دوالر 230 000و لليونيب، أمريكيا البالغة تكاليف دعم الوكالة  زائداُ ، ا
ُ  دوالراُ  17 250 أنه لن يتم تحويل األموال الموافق عليھا إلى  الفھم على أساس ،لليونيدو أمريكيا

لتأكد من أن حكومة العراق تمتثل اليونيب واليونيدو إال بعد أن تستعرض األمانة تقرير التحقق وا
 لبروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

  )74/44(المقرر 

الكويت: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) 
 (يونيب/يونيدو)

، وأبلغت اللجنة التنفيذية بأنه منذ إعداد UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/35قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -145
ُ أمريكي اُ دوالر 268 800الوثيقة، أفاد يونيب ويونيدو بأنه تم صرف مبلغ إضافي قدره  من  الصرف، ليصل مستوى ا

 في المائة. 29الشريحة الموافق عليھا من قبل إلى 

 اللجنة التنفيذية: وقررت -146

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للكويت؛
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الوارد في المرفق السادس عشر بھذا أن االتفاق بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية   )2(
بسبب نظام التكاليف اإلدارية التقرير قد تم تحديثه ليعكس التغير في تكاليف دعم الوكالة 

االتفاق المحدث يحل محل بأن  16ألف، وإلضافة فقرة جديدة رقم -2الجديد في التذييل 
  االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع السادس والستين؛

الموافقة على الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للكويت   (ب)
دوالر أمريكي،  3 961 140، بمبلغ قدره 2016-2015 الموازية للفترة تنفيذ الشريحة طوخط

ُ  337 000يتألف من  ُ  دوالرا ُ أمريكي اُ دوالر 40 301تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ ، زائدأمريكيا  ا
ُ دوال 234 457تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ دوالر أمريكي، زائد 3 349 382لليونيب، ومبلغ   را

 ُ لليونيدو، على أساس الفھم أن األموال الموافق عليھا لن يتم تحويلھا إلى يونيب ويونيدو إلى  أمريكيا
حين استعراض األمانة لتقرير التحقق والتأكيد على أن حكومة الكويت تمتثل لبروتوكول مونتريال 

 واالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية. 

 )74/45(المقرر 

 : خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة) (يوئنديبي)لبنان

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/38قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -147

وبعد ھذه المقدمة، أثني على لبنان للتقدم المحرز في تنفيذ خطته إلدارة إزالة المواد  -148
لتحقيق  2017-2015ريقة فعالة من حيث التكلفة وتقديم خطة عمل منقحة للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية بط

وفورات من المشروعات االستثمارية التي ستُستخدم لبدء العمل في قطاع الخدمة. وترتبط بخطة العمل المنقحة ھذه 
ذا كان يوئنديبي قد طلب طن من قدرات استنفاد األوزون. ولذلك تساءل أحد األعضاء عما إ 4.29إزالة إضافية قدرھا 

 إلى لبنان النظر في زيادة التزامه الممتد الحالي لمراعاة التخفيض اإلضافي.

دوالر أمريكي لوحدة إدارة المشروع. وأشير إلى أنه،  40 000مبلغ  تخصيصوأثيرت أيضا مسألة إعادة  -149
لى االتفاق المبرم بين حكومة لبنان على الرغم من تقديم إعادة التخصيص بعد حدوثھا، فإنھا تمثل تغييرا كبيرا ع

واللجنة التنفيذية وتتطلب موافقة مسبقة من قبل اللجنة التنفيذية. وبعد المشاورة، أفادت ممثلة األمانة بأنه تم التوصل 
طن من قدرات استنفاد األوزون إلى  4.29إلى اتفاق لزيادة كمية المواد المستنفدة لألوزون التي سيتم خصمھا من 

ي أعيد تخصيصه لوحدة إدارة المشروع؛ وأن التزام البلد ذال مبلغن من قدرات استنفاد األوزون لمراعاة الط 4.50
 في المائة، كما اتفق عليه من قبل. 17.5باإلزالة ال يزال عند 

 اللجنة التنفيذية: وقررت -150

  اإلحاطة علما بما يلي:   (أ)

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من ا  )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للبنان؛ 

التي كانت جزءا من المرحلة األولى من خطة إدارة  يةمشروعات االستثمارالمع التقدير أن   )2(
طن من قدرات  20.76إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، قد أزالت ما مجموعه 

تكاليف أفضل مما كانت اللجنة التنفيذية قد اعتمدته  فاعليةاستكمالھا ب استنفاد األوزون، وتم
دوالر أمريكي للكيلوغرام) مما  9.79دوالر أمريكي للكيلوغرام مقارنة بمقدار  7.89(

  دوالرات أمريكية؛ 349 209أسفر عن توفير مبلغ قدره 
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مرفق السابع عشر بھذا التقرير قد أن االتفاق بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية الوارد في ال  )3(
المتفق عليه في  22-تم تحديثه ليعكس التخفيض اإلضافي في الھيدروكلوروفلوروكربون

إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم  16ألف، ولإلشارة في الفقرة -2التذييل 
  ؛التوصل إليه في االجتماع السبعين

(أ)  7التي قدمتھا حكومة لبنان، وفقا للفقرة  2017-2015 فترةحة للالموافقة على خطة العمل المنق  (ب)
من االتفاق بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية، وذلك فيما يتعلق بالتغيرات الكبيرة في استخدام 

  األموال الموافق عليھا وكذلك تنقيحات األنشطة في الشرائح الباقية؛

بقي من متون من االستھالك المؤھل الطن من قدرات استنفاد األوز 4.50خصم   (ج)
  المتصل باألنشطة الواردة في خطة العمل المنقحة؛ 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (د)
في  ةالمذكور 2017-2015فترة المقابلة للالھيدروكلوروفلوروكربونية للبنان، وخطة تنفيذ الشريحة 

ُ  دوالراُ  124 760الفقرة الفرعية (ب) أعاله، بمبلغ   9  357تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ زائد أمريكيا
ُ  دوالراُ    ليوئنديبي؛ أمريكيا

تشجيع حكومة لبنان على أن تقدم المرحلة الثانية من خطتھا إلدارة إزالة المواد   (ھ)
اع الخامس والسبعين للمحافظة على النجاحات التي تحققت الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتم

 في المرحلة األولى.

 )74/46(المقرر 

جمھورية مولدوفا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) 
 (يوئنديبي)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/45قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -151

 للجنة التنفيذية:ا وقررت -152

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

ن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد عالتقرير المرحلي  )1(
  جمھورية مولدوفا؛لالھيدروكلوروفلوروكربونية 

عشر الوارد في المرفق الثامن  أن االتفاق بين حكومة جمھورية مولدوفا واللجنة التنفيذية، )2(
خط األساس المثبت للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بھذا التقرير قد تم تحديثه ليعكس 

 16 جديدة رقم فقرة وإلضافة ألف،-2و ألف-1التذييلَين من  1الفقرة في من أجل االمتثال 
إلشارة إلى أن االتفاق المنقح يحّل محّل االتفاق الذي تّم التوصل إليه في االجتماع الثالث ل
  الستين؛و

أن نقطة البداية المنقحة لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستدام  )3(
 1.2والمجّمع كانت طنا واحدا من قدرات استنفاد األوزون، احتُسبت باالستناد إلى استھالك 

طن من قدرات استنفاد األوزون المبلّغ عنه  0.7طن الفعلي من قدرات استنفاد األوزون، و
  من بروتوكول مونتريال؛  7على التوالي، بموجب المادة  2010و 2009عامي ل
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أن أھلية التمويل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  )4(
، وأن خصم 2015دوالر أمريكي حتى عام  66 000لجمھورية مولدوفا يجب أن تكون 

ما تتّم الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة دوالر أمريكي سيُطبّق عند 22 000
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

الموافقة على الشريحة الثانية واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
ُ أمريكي، زائد دوالر 8 800، بمبلغ 2015لجمھورية مولدوفا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام   ا

أن األموال الموافق على أساس الفھم دوالرا أمريكيا ليوئنديبي،  792تكاليف دعم الوكالة البالغة 
عليھا لن تَُحّول إلى يوئنديبي حتى تكون األمانة قد استعرضت تقرير التحقق وأكدت أن حكومة 

  الحكومة واللجنة التنفيذية؛جمھورية مولدوفا في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال واالتفاق بين 

  .2017تقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في عام  بتقديممطالبة يوئنديبي   (ج)

 )74/47(المقرر 

) (البنك تايلند: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثانية
 الدولي/اليابان)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48ممثلة األمانة الوثيقة قدمت  -153

وبعد ھذه المقدمة، أثيرت قضايا تتصل بإعادة تخصيص األموال في إطار خطة إدارة إزالة المواد  -154
) من االتفاق بين حكومة تايلند واللجنة ھ(7الھيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بتغيير التكنولوجيا، وتتصل بالفقرة 

أن الدعم القطري إلدخال بدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي. وأوضحت ممثلة األمانة أن إعادة التنفيذية بش
ُ  154 853توزيع مبلغ  ُ  دوالرا ن كانت قالت إه في ھذا االجتماع ال يرتبط بتغيير التكنولوجيا. يالمقرر النظر ف أمريكيا

ُ دوال 880 950متوقعة لمبلغ قدره إضافية ھناك إعادة تخصيص  ُ  را التغير الذي قد يحدث في بسبب احتمال  أمريكيا
في قطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء من المشروع ويموالن عملية التحويل  ينانسحاب شركتالمستقبل بسبب إمكانية 

، أو بأنفسھما. وبالتالي سيكون أمام البنك الدولي عددا من الخيارات مثل إعادة األموال إلى الصندوق المتعدد األطراف
إيجاد شركات مؤھلة أخرى للمشروع، أو اقتراح برنامج عمل محدث بأنشطة أخرى. وتغيير كبير من ھذا النوع 
يقتضي الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية عليه، وسيقدم مع طلب شريحة الحقة في اجتماع مقبل للجنة التنفيذية. 

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، لية االحترار العالمي وفيما يتعلق بإدخال بدائل أكثر انخفاضا من حيث إمكان
كان البنك الدولي يناقش ھذه المسألة مع شركات النظم في البلد، وقدم طلبا للحصول على تمويل إلعداد مشروع  فقد

ا إال تدليلي إليجاد بدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي لرغاوي الرش والتطبيقات األخرى التي ال يتوافر لھ
HFC-245fa. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت -155

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   (أ)
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند؛ 

  الموافقة على ما يلي:  (ب)

من مشروع استثماري في تصنيع دوالرا أمريكيا  154  853إعادة تخصيص الرصيد البالغ   )1(
برنامج تدريب المدربين لتركيب وخدمة معدات تكييف الھواء إلى تكييف الھواء 

أن حكومة تايلند سوف تبقي على التزامھا الفھم على أساس  ،32-بالھيدروفلوروكربون
  بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما تمت الموافقة عليھا في الخطة؛
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ة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الشريح  )2(
، 2016-2015 للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة

دوالرا  679 431تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ دوال أمريكي زائد 9 706 154بمبلغ 
ل الموافق عليھا لن يتم تحويلھا للبنك أن األمواالفھم أمريكيا للبنك الدولي، على أساس 

 تمتثلالدولي حتى تقوم األمانة باستعراض تقرير التحقق وتؤكد أن حكومة تايلند 
  بروتوكول مونتريال واالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية؛ل

د المطالبة، عند تقديم طلب الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموا  (ج)
) من االتفاق ھ(7اللجنة التنفيذية تحديث عن تنفيذ الفقرة  بتزويدالھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند، 

  حكومة واللجنة التنفيذية.البين 

 )74/48(المقرر 

تحليل االستھالك المتبقي المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في من جدول األعمال:  8البند 
  (د)) 72/40قطاعات الفرعية ذات األھمية المحتملة للتدليل (المقرر مختلف القطاعات وال

نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات،  :(أ) من جدول األعمال7في إطار البند  -156
مختلف  نظرت اللجنة التنفيذية في تحليل االستھالك المتبقي المؤھل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في

القطاعات والقطاعات الفرعية ذات األھمية المحتملة للتدليل الوارد في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49 جنبا إلى جنب مع تقييم لمقترحات المشروعات التدليلية للبدائل المنخفضة ،

د المناطق التي ستنفذ ضمن إمكانية االحترار العالمي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى بشأن تبري
 .أعاله) 100إلى  93(انظر الفقرات من  72/40مستويات التمويل المحددة بموجب المقرر 

اللجنة التنفيذية اإلحاطة علما بالوثيقة المتعلقة بتحليل االستھالك المتبقي المؤھل من المواد  وقررت -157
رعية ذات األھمية المحتملة للتدليل (المقرر الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات والقطاعات الف

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49(د)) الوارد في الوثيقة 72/40

 )74/49(المقرر 

من جدول األعمال : مشروع معايير لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع  9البند 
 )73/64لھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد ا

تعكس المعلومات المتبادلة ھا شارحا أن UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50عرض ممثل األمانة الوثيقة  -158
خالل مناقشات جادة بشأن مشروع معايير تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

سبعين. وتحتوى الوثيقة أيضا على آخر صيغة لمشروع المعايير، وال ثالثالھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع ال
 مع مقترحات األعضاء بين أقواس لم تعتمد بعد.

وعقب العرض، قدم أعضاء بيانات عامة تمھيدية بغرض مزيد من مناقشة معايير تمويل المرحلة الثانية من  -159
وذكر عدد من األعضاء أن مشروع المعايير  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في فريق اتصال.

توافق في اآلراء  والتوصل إلىكان محل مناقشة منذ االجتماع السبعين، مؤكدين على ضرورة حل المشاكل المعلقة 
 ةمرحللل ھامواصلة تقديم مقترحات 5، يمكن لبلدان المادة 70/21بشأن المعايير. وتمت االشارة إلى أنه عمال بالمقرر 

باستخدام المبادئ التوجيھية الحالية. ومع ذلك، كان االفتقار إلى مقرر بشأن المسألة عائقا أمام البلدان التى قد الثانية 
تكون جاھزة لتقديم مقترحات للمرحلة الثانية ولكنھا في انتظار توضيح بشأن سيناريوھات التكاليف الحالية وأوضاع 

 خرى.الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم، من بين أشياء أ
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وأثير العديد من القضايا في المداوالت المبكرة للجنة التنفيذية بشأن مشروع المعايير، بما في ذلك، ولكن ليس  -160
الحاجة إلى مواجھة شواغل الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم، وحصريا، المنافع المناخية المتحققة والقابلة للتحقيق؛ 

مواجھة شواغل البلدان المستھلكة إلى ارات رأسمالية كبيرة؛ والحاجة خاصة فيما يتعلق باستخدام بدائل تتطلب استثم
 ألحجام منخفضة والبلدان المستھلكة ألحجام منخفضة  جدا.

وعقب تبادل اآلراء، وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة مناقشة القضايا المتصلة بمشروع المعايير لتمويل  -161
قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الھيدروكلوروفلوروكربونية في فريق اتصال.

عند تحديد معايير لتمويل إزالة  ما يلي، اللجنة التنفيذية قررتوبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال،  -162
خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من 

 :5الھيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان المادة 

 آخر موعد

عدم النظر في أي مشروعات لتحويل قدرات التصنيع القائمة على المواد   ) أ(
  ؛2007سبتمبر/أيلول  21الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تركيبھا بعد 

 التحويل في المرحلة الثانية

 المرحلة الثانية:في تحويل اللية فيما يتعلق بمشروعات تطبيق المبادئ التا  (ب)

سيتم النظر في التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات التحويل في المرحلة   )1(
بوضوح في خطته إلدارة  5الثانية لتلك الحاالت التي يبرھن فيھا طرف مدرج في المادة 

  :على أن ھذه المشروعاتإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ھداف بروتوكول مونتريال للمواد يمتثل ألضرورية لكي   أ.
في المائة بحلول  35الھيدروكلوروفلوروكربونية وتشمل خطوة التخفيض بنسبة 

  و/أو  ؛2020يناير/كانون الثاني  1

األكثر فعالية من حيث التكلفة المقاسة بالطن من قدرات استنفاذ األوزون  كانت  ب.
يستطيع الطرف المعني تنفيذھا في قطاع التصنيع من أجل االمتثال لھذه  التي

  و/أو األھداف؛

 ستيسر االنتقال إلى البدائل منخفضة اإلمكانية على االحترار العالمي؛  ج.

سيقتصر تمويل جميع مشروعات التحويل األخرى بالمرحلة الثانية الغير مدرجة في الفقرة   )2(
والتدريب المرتبط بتلك  تجاربلى التمويل الالزم للتركيب وال) المذكورة أعاله ع1(ب)(

  المشروعات؛

  التكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تطبيق المبادئ التالية فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشروعات إزالة المواد   (ج)
حلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد للمرالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  :2020الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتخضع للمراجعة في عام 
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التكلفة الحالية المستخدمة لمشروعات إزالة المواد  فاعليةينبغي استخدام قيم عتبة   )1(
ي لالجتماع السادس عشر للجنة نھائمن التقرير ال 32الكلوروفلوروكربونية في الفقرة 

)، التي يجب أن تقاس UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20فيذية (الوثيقة التن
لكل كيلوغرام متري  دوالر أمريكي 7,83 كلفةالت فاعليةمتري، وعتبة البالكيلوغرام 

لرغوة العزل الجامدة للتبريد، كمبادئ توجيھية خالل وضع وتنفيذ المرحلة الثانية 
 ؛لھيدروكلوروفلوروكربونيةوالمراحل الالحقة من خطط إدارة إزالة المواد ا

بالمرونة في تخصيص التمويل المعتمد من تكاليف التشغيل  5ستتمتع بلدان المادة   )2(
في المائة من  20اإلضافية إلى التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتخصص ما يصل إلى 

ا لم يغير اإلضافية إلى تكاليف التشغيل اإلضافية، طالم يةرأسمالاللتكاليف لالتمويل المعتمد 
 تخصيص؛إعادة وينبغي إبالغ اللجنة التنفيذية بأي  .استخدام المرونة القصد من المشروع

التكلفة للمشروعات  فاعليةفي المائة فوق عتبة  25ه نسبتسيتم توفير التمويل بحد أقصى   )3(
سبة غير أنه بالن االحترار العالمي؛منخفضة على إدخال بدائل ذات إمكانية إلى عند الحاجة 

 20للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الرغاوي التي لديھا استھالك يقل عن 
  في المائة؛ 40طن متري، سيكون الحد األقصى أعلى من عتبة فاعلية التكلفة بنسبة 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى

ت في قطاع رغوة البولي يوريثان بقيمة سوف تقدر تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعا  )4(
غير  ؛ب141-نالھيدروكلوروفلوروكربو مندوالر أمريكي لكل كيلوغرام متري  1,60

أنه بالنسبة للمشروعات التي تجري التحول إلى البدائل المنخفضة اإلمكانية على االحترار 
لكل كيلوغرام  دوالرات أمريكية 5,00العالمي، ستقدر تكاليف التشغيل اإلضافية بقيمة 

  متري؛

في قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة ستقدر تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات   )5(
من استھالك كيلوغرام متري لكل  دوالر أمريكي 1,40بالضغط بقيمة 

 ب/142-ب، أو الھيدروكلوروفلوروكربون142-لھيدروكلوروفلوروكربونا
في  الذي سيتم إزالته، 22- كلوروفلوروكربون، أو الھيدرو22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ؛شركات التصنيع

فيما يتعلق بالمشروعات الجماعية المرتبطة بشركات النظم، سيتم احتساب تكاليف التشغيل   )6(
اإلضافية على أساس إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواجب إزالتھا 

 ي؛والجميع مشروعات الرغ

بيان واضح بأن البدائل المنخفضة اإلمكانية على االحترار العالمي ذات تكاليف وفي حالى   )7(
اللجنة  تقومسوف ) أعاله لم تكن مجدية، 4التشغيل اإلضافية المشار إليھا في الفقرة (ج)(

إدخال إلى تمويل مستويات تكاليف التشغيل اإلضافية األعلى عند الحاجة بالتنفيذية 
  االحترار العالمي؛على مكانية منخفضة اإل سطة الحجم لبدائلالمؤسسات الصغيرة والمتو

  التبريد وتكييف الھواءأجھزة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع 

سيتم تقدير تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في القطاع الفرعي لتكييف الھواء بقيمة   )8(
ي من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دوالر أمريكي لكل كيلوغرام متر 6,30

 ؛الواجب إزالتھا في شركات التصنيع
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سيتم تقدير تكاليف التشغيل اإلضافية للمشروعات في القطاع الفرعي للتبريد التجاري   )9(
دوالر أمريكي لكل كيلوغرام متري من استھالك المواد  3,80بقيمة 

 ؛تھا في شركات التصنيعالھيدروكلوروفلوروكربونية الواجب إزال

للجنة التنفيذية، لن يتم تقدير تكاليف التشغيل اإلضافية للشركات  31/45وفقا للمقرر   )10(
  ؛المصنفة تحت القطاع الفرعي لتجميع معدات التبريد والتركيب والشحن

طاعات ، بما في ذلك خدمة جميع القإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمات التبريد
  الفرعية للتبريد وتكييف الھواء ذات الصلة

التي يصل فيھا إجمالي استھالك المواد  5ينبغي أن تدرج بلدان المادة   )11(
ذات حجم االستھالك  5طن متري، وبلدان المادة  360الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

التبريد  ةطاع خدمالمنخفض السابقة التي تستھلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ق
طن متري فقط في خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  360أعلى من 

  ما يلي كحد أدنى:

االلتزام بتحقيق، دون طلبات أخرى للحصول على التمويل، مرحلة التخفيض   - أ
على األقل، وإذا قرر البلد ذلك، تكون مرحلة  2020في المائة في عام  35بنسبة 
أو اإلزالة التامة للمواد  2025في المائة في عام  67,5فيض بنسبة التخ

أو  بروتوكول مونتريالل متمشية مع الجدول الزمنيالھيدروكلوروفلوروكربونية 
يشمل ذلك التزام البلد بتقييد الواردات من المعدات القائمة على ينبغي أن . وقبله

لتحقيق االمتثال لمراحل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إذا لزم األمر 
 التخفيض ودعم أنشطة اإلزالة ذات الصلة؛

اإلبالغ اإللزامي، في الوقت الذي يطلب فيه تمويل شرائح خطة إدارة إزالة المواد   - ب
 ةالھيدروكلوروفلوروكربونية، عن تنفيذ األنشطة التي تمت في قطاع خدم

وكذلك خطة عمل الة، حسب الح، في العام السابق، التبريد تصنيعالتبريد وقطاع و
 ؛سنوية شاملة لتنفيذ األنشطة المرتبطة بالشريحة التالية

وصف ألدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وكذلك الوكالة المنفذة   - ج
  الرئيسية والوكاالت المتعاونة، حيثما أمكن؛

 التي يصل فيھا إجمالي استھالك المواد 5سيتم توفير تمويل لبلدان المادة   )12(
طن متري بما يتفق مع مستوى االستھالك في قطاع  360الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

كما ھو مبين في الجدول أدناه، على أن يكون مفھوما أنه ال تزال مقترحات  ،التبريد ةخدم
المشروعات بحاجة إلى التدليل على أن مستوى التمويل ضروري لتحقيق أھداف اإلزالة 

  و إذا قرر البلد ذلك، تكون أھداف الخفض الالحقة:، أ2025و  2020لعامي 

  االستھالك
  (طن متري)(*)

  التمويل (دوالر أمريكي)(**)
 إجمالي اإلزالة 2025حتى عام  2020حتى عام 

>0 <15  164,500 317,250 470,000 
15 <40 210,000 405,000 600,000 
40 <80 280,000 540,000 800,000 

80 <120 315,000 607,500 900,000 
120 <160 332,500 641,250 950,000 
160 <200 350,000 675,000 1,000,000 
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  االستھالك
  (طن متري)(*)

  التمويل (دوالر أمريكي)(**)
 إجمالي اإلزالة 2025حتى عام  2020حتى عام 

200 <320 560,000 1,080,000 1,600,000 
320 <360 630,000 1,215,000 1,800,000 

  التبريد ة(*) مستوى خط األساس الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدم
 .بما في ذلك التمويل المقدم بالفعل ،الحد األقصى للتمويل المؤھل(**) يمثل ھذا 

 
التي تستھلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  5سيتم توفير تمويل لبلدان المادة   )13(

دوالر  4,80طن متري فقط ألنشطة اإلزالة بقيمة  360التبريد أعلى من  ةقطاع خدم
  أمريكي لكل كيلوغرام متري.

التي يصل فيھا إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  5متع بلدان المادة ستت  )14(
طن متري بالمرونة في استخدام الموارد المتاحة لتلبية  360فقط إلى  ةفي قطاع الخدم

االحتياجات المحددة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع لتيسير سھولة إزالة المواد 
  ؛ونية، بما يتوافق مع مقررات اللجنة التنفيذيةالھيدروكلوروفلوروكرب

التي يصل فيھا إجمالي استھالك المواد  5يمكن أن تقدم بلدان المادة   )15(
 ةطن متري، المستخدمة في قطاعي تصنيع وخدم 360الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

ا لسياسات التبريد، مشروعات استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفق
، باإلضافة إلى التمويل لمعالجة استھالك المواد اللجنة التنفيذيةوقرارات 

 ة؛الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدم

التي يكون فيھا إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أعلى  5بلدان المادة   )16(
لتبريد ينبغي أن تعالج أوال وا ةطن متري المستخدمة في قطاعي تصنيع وخدم 360من 

سيتم و ، حيثما أمكن.2020االستھالك في قطاع التصنيع لتحقيق مراحل التخفيض في عام 
دوالر  4,80بقيمة  وسيتم احتساب فيمة األنشطة في قطاع خدمة التبريد بالنسبة لھذه البلدان

يضات أمريكي لكل كيلوغرام متري، وسيتم خصمھا من نقطة بدايتھا من أجل التخف
  ؛اإلجمالية في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات اإليروسول وطفايات الحريق والمذيبات

سيتم النظر في أھلية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية لمشروعات إزالة المواد   )17(
قطاعات اإليروسول وطفايات الحريق والمذيبات حسب  الھيدروكلوروفلوروكربونية في

  كل حالة على حدة.

واللجنة التنفيذية مستعدة للنظر في مشروعات للتشجيع على االنتقال إلى تكنولوجيات غير عينية في   (د)
 القطاعات ذات الصلة.

 )74/50(المقرر 

 (ب))61/43سي (المقرر استعراض تمويل مشروعات التعزيز المؤسمن جدول األعمال :  10البند 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51الوثيقة عرضت ممثلة األمانة  -163
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وفي المناقشة التي تلت ذلك، أثنى األعضاء على األمانة لطابع الشمول الذي يتسم به التقرير وشددوا على  -164
بروتوكول أھمية مشروعات التعزيز المؤسسي ووحدات األوزون الوطنية، التي وصفوھا بأنھا أساسية لنجاح 

، أثار بعض 5مونتريال. ورغم إعرابھم عن التأييد الواسع النطاق الستمرار تمويل التعزيز المؤسسي لبلدان المادة 
األعضاء أيضاً شواغل فيما يتعلق بجملة أمور منھا كفاية تمويل التعزيز المؤسسي في ضوء العمل المتزايد الذي تقوم 

تويات التمويل الحالية على االحتفاظ بالموظفين؛ واحتمال االزدواجية بين به وحدات األوزون الوطنية؛ وتأثير مس
أدوار كل من وحدات إدارة المشروعات، ووحدات األوزون الوطنية، وبرنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال؛ 

شار أحد األعضاء إلى واستمرار فعالية أنشطة التعزيز المؤسسي وكفاءتھا؛ والمسائل المتعلقة بالشفافية والمساءلة. وأ
أن التعزيز المؤسسي ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره خطوة وسطى نحو إنشاء الحكومات لقدرات داخلية وتعميم حماية 
األوزون داخل الھياكل الحكومية. وأُعِرب عن تأييد واسع النطاق إلجراء مزيد من النظر المتعمق للقضايا 

 ق اتصال معني بھذه المسألة.المطروحة، ووافقت اللجنة على عقد فري

 اللجنة التنفيذية: قررتوبعد االستماع لتقرير فريق االتصال،  -165

(ب)، 61/43اإلحاطة علما باستعراض تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي الذي أعد وفقا للمقرر   (أ)
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51على النحو الوارد في الوثيقة 

  عتمدتھا اللجنة التنفيذية بخصوص التعزيز المؤسسي وإعادة تأكيدھا؛اإلشارة إلى المقررات التي ا  (ب)

في المائة أعلى  28الموافقة على جميع مشروعات التعزيز المؤسسي وتجديداتھا عند مستوى نسبته   (ج)
دوالراُ  45 000من المستوى المتفق عليه تاريخيا، بحد أدنى لتمويل التعزيز المؤسسي قدرخ 

ُ في السنة، من أجل االستمرار في دعم االمتثال لبروتوكول مونتريال ومواجھة التحديات  أمريكيا
واالنتقال إلى  XIX/6المتصلة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع أھداف المقرر 

  البدائل التي يكون لھا أقل آثر بيئي؛

ل اجتماع للجنة التنفيذية يعقد في مراجعة التعزيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويل، في أو  (د)
 ؛2020عام 

االستمرار في استخدام الشكل الحالي لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي الموافق عليه في   (ھ)
، لإلشارة إلى مؤشرات 10(ج)) مع تعديل ينبغي إدراجه في القسم 61/43االجتماع الحادي والستين (المقرر 
 فق التاسع عشر بھذا التقرير.األداء، على النحو الوارد في المر

  )74/51(المقرر 

تقرير عن حالة توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف (المقرر من جدول األعمال:  11البند 
  ))1(ب)(72/42

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52الوثيقة  قدم أمين الخزانة -166

والتغيرات في الحساب المصرفي  وشددت أحد األعضاء على أھمية فھم آثار اإلجراءات المحاسبية الجديدة -167
لعمليات الصندوق المتعدد األطراف، وخصوصا آلية سعر الصرف الثابت، والفائدة المستحقة، وأذونات الصرف 

 وتحصيلھا. وتطلعت إلى تلقي معلومات إضافية عن الموضوع من أمين الخزانة في االجتماع القادم للجنة التنفيذية.

  لي:اللجنة التنفيذية ما ي وقررت -168

 72/42اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف (المقرر   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52الوارد في الوثيقة  ،))1(ب)(
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  مطالبة أمين الخزانة:  (ب)

النھائية للصندوق المتعدد األطراف المحتوية على المعلومات  2014بتقديم حسابات   )1(
ن آلية سعر الصرف الثابت، وأذونات الصرف والمساھمات المستحقة، المطلوبة ع

  والمساھمة النظيرة من حكومة كندا، إلى االجتماع الخامس والسبعين؛

باالستمرار في تقديم حسابات فرعية منفصلة لكل وكالة منفذة، وحساب واحد لميزانية   )2(
لمتعدد األطراف، باستعمال أمانة الصندوق، وحساب آخر عن الحالة المالية للصندوق ا

  الشكل ذاته عندما كانت الحسابات تبلّغ بموجب المعايير المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة؛

بالتبليغ عن حالة الحساب المصرفي للصندوق المتعدد األطراف الكائن في نيويورك وأثره   )3(
لى االجتماع الخامس على العملية المالية ألمانة الصندوق والصندوق المتعدد األطراف، إ

  والسبعين؛

بتنظيم حلقة عمل إعالمية، مع أمانة الصندوق، من أجل تحديث الوكاالت المنفذة عن شرط   )4(
التبليغ بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، قبل موعد االجتماع الخامس 

  والسبعين.

 )74/52(المقرر 

) الصادر عن االجتماع السادس 4(الفقرة  XXVI 9/رر من جدول األعمال:  متابعة للمق 12البند 
والعشرين لألطراف بشأن تمويل إضافي إلجراء جرد أو دراسات استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة 

  لألوزون

نظرة عامة على القضايا التي تّم (أ) من جدول األعمال:  7في متابعة للمناقشات التي بدأت في إطار البند  -169
)، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة أعاله 92 ةاء استعراض المشروعات (انظر الفقرتبيّنھا أثن

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53 بلدان موجزاً بشأن  التي عرضتھا األمانة وتتضمن مذكرة من األمانة تقدم
جز الخطوط العريضة التي طلبت إجراء دراسات استقصائية وطنية عن بدائل للمواد المستنفدة لألوزون؛ وتو 5المادة 

المادة  مقتضىلطلبات تمويل الدراسات االستقصائية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من عدة بلدان عاملة ب
؛ وتصف أھداف ونطاق 5المادة بلدان ؛ وتقدم لمحة عامة عن مستوى استھالك بدائل المواد المستنفدة لألوزون في 5

بلداً من  85لبدائل المواد المستنفدة لألوزون المقدمة من الوكاالت المنفذة بالنيابة عن  وتكاليف الدراسات االستقصائية
المتعلقة ببدائل المواد االستقضائية ؛ وتشتمل على مرفقات توفر بعض المعلومات عن الدراسات 5المادة بلدان 

مات عن الطلب الحالي والمقبل المستنفدة لألوزون التي أجريت خارج الصندوق المتعدد األطراف، فضال عن معلو
 على بدائل تلك المواد.

وعقب التقديم، أعرب األعضاء عن عدد من االعتبارات التي يتعين أخذھا في الحسبان في المناقشة المتعلقة  -170
مويل بالدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون. وُرئي أن في تقديم ھذا العدد الكبير من البلدان طلبات لت

إجراء دراسات استقصائية وطنية مؤشراً على الحاجة الماسة إلى تلك الدراسات. بل توقع البعض أن تتقدم بلدان كثيرة 
أخرى بطلبات مماثلة، عندما تتاح لھا الفرصة لذلك. وقيل إن من األمور العاجلة لذلك أن توفر اللجنة التنفيذية التوجيه 

ستقصائية، بما يشمل نطاقھا وتركيزھا وتصميمھا وتكلفتھا. وأشار عدد من بشأن مختلف جوانب ھذه الدراسات اال
األعضاء إلى أن بعض الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون يجري بالفعل القيام بھا على أيدي 

عن بدائل في خطط إدارة منظمات أخرى، من قبيل التحالف المعني بالمناخ والھواء النقي، وبالنظر إلى جمع البيانات 
وتجنب ازدواجية الجھود.  أوجه التآزرإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، من األمور بالغة األھمية البحث عن 

واقترح بعض األعضاء أن يُطلب إلى األمانة إعداد ورقة تشمل االختصاصات بالنسبة إلجراء الدراسات 
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الشكل الذي يتخذه جمع البيانات وشكل التقارير، بھدف كفالة قابلية نتائج تلك االستقصائية، وتحديد العناصر من قبيل 
بدائل المواد المستنفدة لالدراسات للمقارنة، على أن توضع في االعتبار الدراسات االستقصائية الوطنية المماثلة 

 لألوزون التي أجريت ألغراض مختلفة وباستخدام وسائل مختلفة.

ً إلى أن ال -171 دراسات االستقصائية تنطوي على أھمية استراتيجية محتملة للجنة التنفيذية، بما يعني وأشير أيضا
أن من المفيد تحديد نتائجھا المتوقعة وإيجاد طرق لتحقيق استدامتھا بما يتجاوز حدوثھا مرة واحدة. وقيل إنه برغم 

دد األطراف أن يستفيد من إلقاء نظرة فائدة المعلومات التي يتم جمعھا لفرادى البلدان، يمكن كذلك للصندوق المتع
 شاملة على تلك النتائج.

ومن النقاط األخرى التي أثيرت ضرورة كفالة التمثيل المتساوي لجميع البلدان، واستصواب ترتيب البلدان  -172
ذات الخبرة في تتبع البدائل في قطاعاتھا وقطاعاتھا الفرعية بموجب خططھا إلدارة إزالة المواد 

لوروكربونية من حيث األولوية؛ وتوقع أن تشمل الدراسات االستقصائية قطاع اإلنتاج في البلدان التي الھيدروكلوروف
يكون لذلك القطاع أھمية فيھا؛ وضرورة أن تغطي الدراسات بيانات الطاقة؛ والحاجة إلى جعل الدراسات االستقصائية 

 قتصار على استھالكھا.تركز على مدى توافر بدائل المواد المستنفدة لألوزون، وعدم اال

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الوكاالت المنفذة قد أدرجت منھجيات إلجراء الدراسات االستقصائية في  -173
خطاباتھا الموجھة إلى البلدان لطلب اعتماد مقترحات المشروعات، أكد ممثل اليونيدو أن ذلك قد حدث بالفعل. ورداً 

ذة والموارد المتاحة للتكريس لألنشطة اإلضافية الممثلة في طلبات إجراء على سؤال عن قدرة الوكاالت المنف
الدراسات االستقصائية، تم إيضاح أن األعمال التي تتم إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

يام به في الدراسات العمل الذي يتعين الق واالتصاالت التي تجرى فيما يتعلق بتلك الخطط، من شأنھا أن تيسر
 االستقصائية.

وعقب المناقشة، اتفقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال إلجراء مزيد من النظر في مسألة التمويل  -174
  اإلضافي إلجراء عمليات جرد أو دراسات استقصائية على بدائل المواد المستنفدة لألوزون.

 لجنة التنفيذية:ال قررتوبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال،  -175

  علماً باألمور الـتالية: اإلحاطة  (أ)

 XXVI/9الطلب الموجه من اجتماع األطراف إلى اللجنة التنفيذية الوارد في المقرر   )1(
  )؛4(الفقرة 

) 4(الفقرة  XXVI/9بشأن متابعة للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53الوثيقة   )2(
طراف بشأن تمويل إضافي إلجراء جرد أو الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لأل

  بدائل المواد المستنفدة لألوزون؛لدراسات استقصائية 

، التي يُطلب XXVI/9من المقرر  4أن الھدف من الدراسات االستقصائية يتمثل في تفعيل الفقرة   (ب)
طالع فيھا إلى اللجنة التنفيذية أن تنظر في توفير تمويل إضافي إلجراء عمليات جرد أو االض

 5المادة  مقتضىبدائل المواد المستنفدة لألوزون في األطراف العاملة بلبدراسات استقصائية 
  المھتمة بناء على طلبھا؛

أن نطاق الدراسات االستقصائية يتمثل في الحصول على معلومات عن بدائل المواد المستنفدة   (ج)
(حيثما تكون متاحة) وتقديرات لبدائل . وستشمل ھذه المعلومات بيانات 5لألوزون في بلدان المادة 

ً حسب القطاعات والقطاعات الفرعية، وتنبؤات بشأن  المواد المستنفدة لألوزون المستخدمة حاليا
  البدائل األكثر شيوعاً لتلك المواد؛
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بدائل المواد المستنفدة لألوزون لتقييد الحد األقصى للتمويل المقدم إلعداد الدراسات االستقصائية   (د)
ً للجدول الوارد أدناه، استناداً إلى استھالك البلدان المعنية من المواد وف قا

التي أجرت دراسات استقصائية مماثلة خارج  5المادة بلدان الھيدروكلوروفلوروكربونية، فيما عدا 
في المائة من مستويات  50نطاق الصندوق المتعدد األطراف، التي يقتصر استحقاقھا على نسبة 

  ذكورة:التمويل الم

خط أساس االستھالك من المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 التمويل (بالدوالر األمريكي)

 40 000  6أدنى من  
 70 000  20وأدنى من   6أعلى من 

 110 000  150وأدنى من   20
 130 000  1,000وأدنى من   150

 لى حدةعلى أساس كل حالة ع  وأعلى 1,000 
  

أن تنظر في طلبات التمويل للدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزن المقدمة من   )ھ(
الوكاالت الثنائية والمنفذة، على النحو الوارد في برامج عملھا المقدمة للنظر فيھا في االجتماع 

  ؛5المادة ان بلدشريطة أن تكون مؤيدة بخطابات اعتماد صادرة عن  ،الرابع والسبعين

بدائل المواد المستنفدة لألوزون من لأن تأذن بتقديم طلبات التمويل للدراسات االستقصائية الوطنية   (و)
 البلدان التي لم يسبق لھا تقديم طلب إلى االجتماع الرابع والسبعين؛

منفذة ومع أعضاء أن تطلب إلى األمانة، بالتشاور في فترة ما بين الدورات مع الوكاالت الثنائية وال  (ز)
اللجنة التنفيذية المھتمين بذلك، وضع شكل لعملية إعداد الدراسات االستقصائية وتقديم البيانات 
الناتجة عن االستقصاءات إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس والسبعين، على أساس أن 

  لشكل؛البلدان المھتمة يمكنھا البدء في ھذه االستقصاءات قبل االتفاق على ا

أن تطلب إلى األمانة أن تقدم تحليالً عاماً لنتائج الدراسات االستقصائية تمھيداً لنظر اللجنة التنفيذية   (ح)
  .2017فيه بحلول اجتماعھا األول في عام 

  )74/53(المقرر 

في  من جدول األعمال :  مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع السابع والعشرين لألطراف 13البند 
 بروتوكول مونتريال

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/54الوثيقة عرض كبير الموظفين  -176

اللجنة التنفيذية أن تأذن لألمانة باالنتھاء من إعداد تقرير اللجنة التنفيذية الموّجه إلى االجتماع السابع  قررتو -177
التي اتخذت في االجتماع  والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال في ضوء المناقشات التي جرت والمقررات

  الرابع والسبعين، ورفع التقرير عقب إقراره من الرئيس، إلى أمانة األوزون.

 )74/54(المقرر 
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 من جدول األعمال: تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج 14البند 

الوارد في الوثيقة عرضت ممثلة استراليا، بوصفھا الميّسرة، تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  -178
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/55.  وقالت إن الفريق الفرعي قد التقى ثالث مرات على ھامش االجتماع وتناول

معظم البنود المدرجة في جدول أعماله. وأضافت أن الفريق لم يتح له الوقت الكافي لمناقشة مشروع المبادئ 
ربونية، وأنه سينظر فيه في االجتماع الخامس والسبعين. وقالت التوجيھية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروك

أيضا إن الفريق الفرعى قد اتفق على تأجيل مناقشة البيانات األولية وطلبت تنفيذ المراجعة التقنية لقطاع إنتاج المواد 
لتناول ھذه ، لضمان اتاحة وقت كاف خامس والسبعينالھيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك إلى االجتماع ال

المسألة. وأعربت عن شكرھا ألعضاء الفريق الفرعي والوكاالت المنفذة واألمانة على عملھم الدؤوب أثناء االجتماع. 
 وأوضحت أن التقرير يتضمن توصيات مقدمة من الفريق الفرعي لكي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية.

حيحا شفھيا على تقرير الفريق الفرعى كما وخالل اعتماد توصيات الفريق الفرعى، قدم أحد األعضاء تص -179
) ينبغى 1(د)(19. وقالت إن كلمة "يعوق" في الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/55ورد في الوثيقة 

 استبدالھا بكلمة "اجحاف".

 خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين: تصويب للخطة

علما بتصويب خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ة اإلحاطاللجنة التنفيذية وقررت  -180
 .التي نظر فيھا الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الصين

 )74/55(المقرر 

والتقرير المرحلى  2015خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين: الشريحة السنوية لعام 
  1420لعام 

 اللجنة التنفيذية: قررت -181

، الذي نظر فيه 2015وشريحة التنفيذ السنوية لعام  2014علما بالتقرير المرحلي لعام  اإلحاطة  (أ)
 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛

لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  2015على شريحة عام  الموافقة  (ب)
مليون دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  24بمبلغ  2015طة تنفيذ شريحة عام الصين وعلى خ

على شرط أن يقوم أمين الخزانة بخصم  ،مليون دوالر أمريكي للبنك الدولى 1.334الوكالة البالغة 
بعد أن يقدم تقرير المراجعة  2016من شريحة عام  2014الفائدة المتراكمة من شريحة عام 

 ؛2014للفائدة المتراكمة في عام  الحسابات الختامية

في عن الشرائح حكومة الصين، من خالل البنك الدولى، أن تقدم في التقارير المرحلية  مطالبة  (ج)
ألنشطة التى قامت بھا وحدة إدارة المشروعات المتعلقة بقطاع اإلنتاج في لالمستقبل وصفا تفصيليا 

 كاليف التى تغطيھا وحدة إدارة المشروعات؛الفترة الزمنية ذات العالقة ونوع وتقديرات الت

 :2015الذي سيتم في عام  2014أن البنك الدولى سوف يضمن في تقرير التحقق لعام  مالحظة  (د)

كتحقق واحد وتقرير عن مرفق  Jiangxi Yingguang Chemical Co. Ltdمصنع  )1(
د المستنفدة لألوزون ومدى لموالوما إذا كان ھناك إنتاج  ،اإلنتاج والمواد األولية لالنتاج

نتاج تكامل المصنع رأسيا في إنتاج منتجات وذلك لتحديد ما إذا كان المرفق مخصص إل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
 
 

53 
 

المواد األولية فقط، وعلى أن يكون من المفھوم أن إدراج ھذا المصنع في تقرير التحقق ال 
 يتعارض مع أھليته للتعويض فيما يتعلق بتاريخ التوقف؛

قد تم تفكيكھا  Changshu 3Fمعدات غير المستخدمة من مصنع سابق لـ التحقق من أن ال ) 2(
 2016خطار اللجنة التنفيذية بذلك في وقت تقديم طلب الشريحة لعام إوتدميرھا وسيجرى 

 ؛بعد تغيير موقعه بحيث يتم تحديد ما إذا كان المصنع يحتفظ بأھليته في التمويل

ن البنك الدولى، أن تستعرض العمل الذي ينفذ المتعلق األمانة، على أساس المعلومات م مطالبة (ھ)
المواد من االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية الزالة إنتاج  10بالفقرة 

الوثيقة ب السادس والعشرينالمرفق ( الھيدروكلوروفلوروكربونية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/64( تقارير وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية عند تقديم ال

في ھذه حكومة الصين التي تبذلھا جھود ال، مع التسليم ب2016و 2015المرحلية لشريحتي عام 
 .المسألة

 )74/56(المقرر 

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

 اللجنة التنفيذية: قررت -182

شكل تقديم خطط التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية لخطة إدارة إزالة الوثيقة بشأن ما بعل أن تحيط  (أ)
 إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، الذي نظر فيه الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛

إعداد تقديم البنك الدولى استخدام الشكل الوارد في المرفق العشرين بھذا التقرير عند  أن تطلب إلى  (ب)
التقارير المرحلية وخطط تنفيذ الشرائح لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 في الصين.

 )74/57(المقرر 

 من جدول األعمال :  مسائل أخرى 15البند 

 2016و 2015تواريخ وأماكن االجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين للجنة التنفيذية في عامى 

تواريخ وأماكن التى تحتوى على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/Inf.2عرض ممثل األمانة الوثيقة  -183
التكاليف االضافية المرتبطة بعقد االجتماع الخامس والسبعين واالجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين، 
 ة المتحدة.االمارات العربيبدولة عقب االجتماع السابع والعشرين لألطراف في دبي، 

ومع مالحظة أن عقد االجتماع الخامس والسبعين عقب االجتماع السابع والعشرين لألطراف سيتضمن نفقات  -184
دوالر أمريكي، أعرب العديد من األعضاء عن رغبتھم في عقد االجتماع في  300 000إضافية تبلغ حوالى 

رات العربية المتحدة على عرضھا بإمكانية عقد االمادولة مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن شكرھا لحكومة 
 االمارات العربية المتحدة، إال أن القيود المالية أملت غير ذلك. دولة االجتماع في

نوفمبر/تشرين الثانى  20إلى  16 مناللجنة التنفيذية عقد اجتماعھا الخامس والسبعين في مونتريال  وقررت -185
 .2016يار أمايو/ 13إلى  9 منتريال واجتماعھا السادس والسبعين في مون 2015

 )74/58(المقرر 
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 من جدول األعمال: اعتماد التقرير 16البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة  -186
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/L.1. 

 من جدول األعمال: اختتام االجتماع 17البند 

مساء يوم الجمعة الموافق  6:25عتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة وبعد تبادل المجامالت الم -187
 .2015مايو/أيار  22
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 الدخل

اإلسھامات التي وصلت :

                                        2,929,376,161    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

                                             34,112,313    أذونات الصرف الموجودة 

                                           152,756,077    التعاون الثنائي

                                           212,553,441    الفوائد المكتسبة*

                                                              -    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

                                             19,203,774    دخول متنوعة 

                                        3,348,001,767مجموع الدخل

تخصيصات **واحتياطيات 

                771,536,211برنامج األمم المتحدة االنمائي .

                261,459,467برنامج األمم المتحدة للبيئة.

                795,889,256منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

             1,158,886,298البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

                                        2,987,771,232مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991- 2017)

                                           114,505,880     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2017

                                               7,056,982  أجر أمانة الخزانة (2016-2003)   

                                               3,304,096تكاليف الرصد و التقييم (2015-1999)

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

تكاليف استراتيجية االعالم (2004-2003)

                                                  104,750   بما فيھا احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004  

                                           152,756,077التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                                            (14,483,418)    خسائر /مكاسب في القيمة

                                        3,252,715,406مجموع التخصيصات واالحتياطات

61,174,048أموال نقدية

أذونات صرف:  

201511,251,737                  

201610,717,770                  

20171,818,408                    

                  10,324,398غير مجدولة

34,112,313                                             

                                             95,286,361الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

 وتعكس أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النھائية لعام 2012 و المبالغ الموافق عليھا في الفترة من  2013 إلى 2016.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

إلى غاية 15 مايو/أيار 2015

الجدول األول: حالة الصندوق من 1991 إلى 2015 (بالدوالرااألمريكي)

ا (**)تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلھا موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفھا الوكاالت المنفذة بعد.

(*) بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة ذات قيمة 94.384 دوالر أمريكي .
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2015 - 201420151991-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

234,929,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537145,833,3333,357,609,857إسھامات متعھد بھا

206,511,034381,555,255418,686,446408,348,674417,916,989339,990,563375,145,166335,245,49345,976,5402,929,376,161دفعات نقدية / وصلت

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,750,28119,019,12313,906,97212,483,418659,452152,756,077مساعدة ثنائية

26,896,4607,215,85434,112,313(1)(0)00000إذونات صرف

210,877,289393,465,069440,044,513429,651,370465,667,270359,009,685389,052,138374,625,37153,851,8473,116,244,552مجموع الدفعات

!REF!#REF#08,098,26700032,471,642405,7923,477,910إسھامات متنازع فيھا

24,051,95231,376,27832,522,49610,611,7398,499,7729,144,04610,729,37022,448,16691,981,487241,365,305تعھدات غير مسددة

%92.81%36.93%94.35%97.32%97.52%98.21%97.59%93.12%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعھدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,6316,615,0530212,553,441الفوائد المكتسبة

                                                       

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,6535,804,410019,203,774إيرادات متنوعة 

217,643,036423,288,168485,953,626484,723,254486,427,896405,924,683403,144,422387,044,83453,851,8473,348,001,767مجموع الدخل

2015 - 201420151991-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

234,929,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537145,833,3333,357,609,857مجموع التعھدات 

210,877,289393,465,069440,044,513429,651,370465,667,270359,009,685389,052,138374,625,37153,851,8473,116,244,552مجموع الدفعات

%92.81%36.93%94.35%97.32%97.52%98.21%97.59%93.12%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعھدات

217,643,036423,288,168485,953,626484,723,254486,427,896405,924,683403,144,422387,044,83453,851,8473,348,001,767مجموع الدخل

24,051,95231,376,27832,522,49610,611,7398,499,7729,144,04610,729,37022,448,16691,981,487241,365,305مجموع اإلسھامات غير المسددة 

%7.19%63.07%5.65%2.68%2.48%1.79%2.41%6.88%7.39%10.24كنسبة مئوية من مجموع التعھدات 

إسھامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد االنتقالي

24,051,95231,376,27832,522,4969,701,2517,414,9955,909,8526,361,6995,429,4088,574,540131,342,471

النسبة المئوية من المبالغ غير المسددة من البلدان ذات االقتصاد االنتقالي 
بالقياس إلى التعھدات

10.24%7.39%6.88%2.20%1.56%1.61%1.59%1.37%5.88%3.91%

XIV/39 مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي ھي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمھورية التشيكية ، استوانيا ، ھنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،     التحاد الروسي ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد 2004 طبقــــا للمقـــــــرر

إلى غاية 15 مايو/أيار 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56

الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

 الجدول 2: موجز حالة اإلسھامات  و اإليرادات األخرى في الفترة 2015-1991

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

غ
السلبي=مكسب

86,65170,4830016,1680أندورا

67,941,13562,138,7461,610,90704,191,481807,301أستراليا*
373,784-35,776,09135,644,301131,79000النمسا

1,051,216311,68300739,5330أذربيجان
3,085,1390003,085,1390بيالروس
44,456,20342,439,281002,016,9231,068,299بلجيكا
1,538,8411,443,8560094,9850بلغاريا
3,113,706-121,706,587105,920,2929,755,73606,030,559  كندا
419,371415,605003,76657,443كرواتيا
887,559792,5740094,9859,598قبرص

10,624,29110,336,721287,57000434,599الجمھورية التشيكية
419,681-29,486,26029,325,207161,05300الدانمرك
555,813555,81300037,049استونيا

578,624-23,081,51321,633,474399,15801,048,881فنلندا

14,325,076-257,711,502210,326,56816,002,08110,324,39821,058,455فرنسا
368,707,274287,239,69958,445,89220,853,9152,167,7682,195,188ألمانيا
1,340,447-20,292,97515,557,570004,735,405اليونان

7,1245,103002,021الكرسي الرسولي

76,259-7,332,0766,748,00546,4940537,577ھنغاريا
1,376,4351,250,43000126,00551,218آيسلندا
12,795,10511,950,34200844,763609,075آيرلندا
14,327,6163,824,671152,462010,350,4830اسرائيل
203,056,524185,164,92016,093,72201,797,8834,804,688ايطاليا
642,930,468608,800,27719,638,477014,491,7150اليابان

1,327,456257,752001,069,704كازاخستان

286,549286,5490000التفيا
2,483-768,861768,860000التفيا
337,954337,9540000ليتوانيا
1,217,903577,40600640,4970ليتوانيا

79,210-3,109,9222,946,22400163,698لكسمبرغ
299,870267,5350032,3350مالطة
572-227,234202,9820024,252موناكو
69,841,10169,841,1000000ھولندا

10,017,97410,017,973000198,809نيوزيلندا
27,712,65925,992,817001,719,841443,488النرويج

16,91516,9150000بنما
16,044,42714,070,117113,00001,861,3090بولندا

16,486,15111,191,959101,70005,192,493198,162البرتغال
1,799,9931,042,19000757,803رومــانيا

118,175,5125,352,79100112,822,7210االتحاد الروسي
33,10533,1050001,380سان مارينو
531,221459,24571,976000سنغافورة
3,486,7323,246,29616,5230223,91450,672سلوفاكيا
2,133,0841,930,98800202,0960سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب أفريقيا
106,464,29496,378,2034,077,76306,008,3281,195,590اسبانيا
439,483-45,023,54641,509,0671,574,35301,940,126السويد

2,171,952-49,021,83344,992,6531,913,23002,115,950المجموع 
122,77346,2160076,5570طاجيكستان

293,2455,76400287,4810تركمانستان**
9,861,7081,303,750008,557,9580أوكرانيا

559,639559,6390000اإلمارات العربية المتحدة

3,724,701-234,261,229223,229,653565,000010,466,576المملكة المتحدة

764,347,559726,662,54021,567,1912,934,00013,183,8280الواليات المتحدة األمريكية

771,946188,60600583,3400أوزبكستان

14,483,418-3,357,609,8572,929,376,161152,756,07734,112,313241,365,305المجموع الفرعي

!REF!#REF!#REF!#REF!#REF#  إسھامات متنازع فيھا***

!REF!#REF!#REF!#REF!#REF#المجموع 

*

**

***

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الجدول 3 : موجز حالة االسھامات لفترة 1991-2015 (دوالر أمريكي)
إلى غاية 15 مايو/أيار 2015

 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتھا بعد موافقات االجتماع 39 باألخذ باالعتبار تسوية قامت بھا األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع 
40 و ھي تشير الى 1.208.219 و 6.449.438 دوالر أمريكي عوض 1.300.088 و 6.414.880 على التوالي.

بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة 
الخامسة  في سنة 2004  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساھمته  لسنة 2005 البالغة قيمتھا  5.764  دوالر أمريكي .

مبلغ مخصوم من المساھمات غير المسددة و يظھر ھنا لإلبقاء على السجالت فقط.
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

16,16816,168أندورا

4,191,4814,191,481أستراليا

1,612,7301,612,7300النمسا
80,83980,839أذربيجان
113,174113,174بيالروس
2,016,9232,016,923بلجيكا
94,98594,985بلغاريا
6,030,5596,030,559  كندا
254,642250,8763,766كرواتيا
94,98594,985قبرص

780,092780,0920الجمھورية التشيكية
1,364,1511,364,1510الدانمرك
80,83980,8390استونيا
1,048,8811,048,881فنلندا
11,303,25611,303,256فرنسا
14,431,7094,329,513659,4527,215,8542,226,890ألمانيا
1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,021الكرسي الرسولي
537,577537,577ھنغاريا
54,56654,566آيسلندا
844,763844,763آيرلندا
800,302800,302اسرائيل
8,989,2517,191,3681,797,883ايطاليا
21,893,1117,372,57814,520,533اليابان

244,537244,537كازاخستان

94,98594,9850ليختنشتاين

18,18918,1890ليختنشتاين
147,530147,530لكسمبرغ
163,698163,698لكسمبرغ
32,33532,335مالطة
24,25224,252موناكو
3,342,6763,342,6760ھولندا

511,304511,3040نيوزيلندا

1,719,8411,719,841النرويج

1,861,3091,861,309بولندا

957,937957,937البرتغال

456,738456,738رومــانيا
4,927,1124,927,112االتحاد الروسي

6,0636,0630سان مارينو
345,585121,671223,914سلوفاكيا
202,096202,096سلوفينيا
6,008,3286,008,328اسبانيا

1,940,1261,940,126السويد

2,115,9502,115,950سويسرا

6,0636,063طاجيكستان

200,076200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,576المملكة المتحدة

32,083,33318,899,50413,183,829الواليات المتحدة األمريكية

30,31430,314أوزبكستان

145,833,33345,976,540659,4527,215,85491,981,487المجموع 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 4 : حالة االسھامات لعام 2015 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 15 مايو/أيار 2015



اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

(67)35,72035,78700أندورا
9,863,6979,863,697000أستراليا
4,342,4764,342,476000النمسا

76,54200076,542أذربيجان
214,317000214,317بيالروس
5,485,5015,485,501000بلجيكا
193,906193,906000بلغاريا
(0)16,364,65316,364,65300  كندا
164,729164,729000كرواتيا
234,728234,728000قبرص

1,780,8741,780,874000الجمھورية التشيكية
3,755,6553,755,655000الدانمرك
204,112204,112000استونيا
2,888,1802,888,180000فنلندا
31,244,39410,126,1121,038,68510,324,3989,755,199فرنسا
(0)40,914,18519,093,2868,182,83713,638,062ألمانيا
3,526,02980,000003,446,029اليونان

5,1035,103000الكرسي الرسولي
1,484,9121,484,912000ھنغاريا
214,317142,8780071,439آيسلندا
2,541,1902,541,190000آيرلندا
1,959,4720001,959,472اسرائيل
25,508,85624,700,925807,93100ايطاليا
(28,815)63,937,98162,405,8311,560,9650اليابان

386,718000386,718كازاخستان

193,906193,906000ليتوانيا

45,92545,925000ليختنشتاين
331,681000331,681مالطة

459,251459,251000لكسمبرغ
86,74786,747000مالطة
15,30815,308000موناكو
9,465,6799,465,679000ھولندا

1,393,0621,393,062000نيوزيلندا

4,444,5324,444,532000النرويج

4,225,1124,225,112000بولندا

2,607,5270002,607,527البرتغال

903,194602,12900301,065رومــانيا
8,174,6725,352,791002,821,882االتحاد الروسي

15,30815,308000سان مارينو
724,596724,596000سلوفاكيا
525,588525,588000سلوفينيا
16,211,57015,318,570893,00000اسبانيا

5,429,3705,429,370000السويد

5,766,1555,766,155000سويسرا

10,20600010,206طاجيكستان

443,943000443,943أوكرانيا

33,698,83733,698,837000المملكة المتحدة

(0)84,522,09081,588,09002,934,000الواليات المتحدة األمريكية*

51,02800051,028أوزبكستان

397,073,537335,245,49312,483,41826,896,46022,448,166المجموع الفرعي
3,477,9103,477,910  إسھامات متنازع فيھا*

400,551,447335,245,49312,483,41826,896,46025,926,076المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 5 : حالة االسھامات لفترة 2012-2014 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 15 مايو/أيار 2015
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

11,90711,9070أندورا
3,287,8993,287,8990أستراليا
1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان
71,43971,439بيالروس
1,828,5001,828,5000بلجيكا
64,63564,6350بلغاريا
(0)5,454,8845,454,884  كندا
164,729164,7290كرواتيا
78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمھورية التشيكية
1,251,8851,251,8850الدانمرك
68,03768,0370استونيا
962,727962,7270فنلندا

10,414,798659,5999,755,199فرنسا

13,638,062909,2042,688,4944,546,0215,494,343ألمانيا
1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي
494,971494,9710ھنغاريا
71,43971,439آيسلندا
847,063847,0630آيرلندا
653,157653,157اسرائيل
(0)8,502,9527,762,821740,131ايطاليا
(28,815)21,312,66021,222,260119,215اليابان

128,906128,906كازاخستان

64,63564,6350ليتوانيا

15,30815,3080ليختنشتاين
110,560110,560مالطة

153,084153,0840لكسمبرغ
28,91628,9160مالطة
5,1035,1030موناكو
3,155,2263,155,2260ھولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110النرويج

1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال

301,065301,065رومــانيا
2,724,8912,627,90096,991االتحاد 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

28,619,01025,685,0102,934,0000الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

132,912,645102,332,4764,207,4397,480,02118,892,709المجموع الفرعي

714,323714,323  إسھامات متنازع فيھا*

133,626,968102,332,4764,207,4397,480,02119,607,033المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 6 : حالة االسھامات لعام 2014 (دوالر أمريكي) 

إلى غاية 15 مايو/أيار 2015
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

11,90711,9070أندورا
3,287,8993,287,8990استراليا  
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
0كرواتيا
78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمھورية التشيكية
1,251,8851,251,8850الدانمرك
68,03768,0370استونيا
962,727962,7270فنلندا
10,414,79890,40010,324,3980فرنسا
(2,766,731)13,638,0626,819,0312,766,7316,819,031ألمانيا
1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي
494,971494,9710ھنغاريا
71,43971,4390آيسلندا
847,063847,0630آيرلندا
653,157653,157اسرائيل
8,502,9528,502,9520ايطاليا
21,312,66021,312,6600اليابان

128,906128,906ليتوانيا

64,63564,6350التفيا
15,30815,3080مالطة
110,560110,560ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ
28,91628,9160مالطة
5,1035,1030موناكو
3,155,2263,155,2260ھولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110النرويج

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

11,232,94611,232,9460المجموع 
28,364,32328,364,3230الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

132,493,229112,056,9122,857,13117,143,429435,757المجموع الفرعي
969,010969,010  إسھامات متنازع فيھا*

133,462,239112,056,9122,857,13117,143,4291,404,767المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 7 : حالة االسھامات لعام 2013 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 15 مايو/أيار 2015
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

(67)11,90711,974أندورا
3,287,8993,287,8990استراليا  
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
0كرواتيا
78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمھورية التشيكية
1,251,8851,251,8850الدانمرك
68,03768,0370استونيا
962,727962,7270فنلندا
10,414,79810,126,112288,6860فرنسا
(2,727,612)13,638,06211,365,0512,727,6122,273,010ألمانيا
1,175,34380,0001,095,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي
494,971494,9710ھنغاريا
71,43971,4390آيسلندا
847,063847,0630آيرلندا
653,157653,157اسرائيل
(0)8,502,9528,435,15267,800ايطاليا
21,312,66019,870,9101,441,7500اليابان

128,906128,906كازاخستان

64,63564,6350لكسمبرغ

15,30815,3080ليختنشتاين
110,560110,560موناكو

153,084153,0840لكسمبرغ
28,91628,9160مالطة
5,1035,1030موناكو
3,155,2263,155,2260ھولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110النرويج

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

27,538,75627,538,75600الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

131,667,662120,856,1045,418,8482,273,0103,119,700المجموع الفرعي

1,794,5771,794,577  إسھامات متنازع فيھا*

133,462,239120,856,1045,418,8482,273,0104,914,277المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 8 : حالة االسھامات لعام 2012 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 15 مايو/أيار 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

34,76434,6970067أندورا
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

1,364,6081,143,128221,48000الجمھورية 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
1,184,9271,184,927000ھنغاريا
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

140,801140,801كازاخستان
87,41387,413000التفيا

48,56348,563000ليختنشتاين

150,544000150,544لكسمبرغ

412,782412,782000لكسمبرغ
82,55682,556000موناكو
14,56914,569000موناكو
9,095,7719,095,771000ھولندا

1,243,2021,243,202000نيوزيلندا
3,797,5943,797,594000النرويج
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

(0)87,594,20887,594,20800الواليات المتحدة األمريكية

38,85000038,850أوزبكستان

110,729,370-399,781,507375,145,16613,906,972المجموع 
405,792000405,792  إسھامات متنازع فيھا*

111,135,162-400,187,299375,145,16613,906,972المجموع 
          مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الجدول 9 : موجز حالة االسھامات لفترة 2009-2011 (دوالر أمريكي)
إلى غاية 15 مايو/أيار 2015
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

12,94812,88167أندورا

2,892,7112,553,711339,0000استراليا  

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

454,869415,31939,5500الجمھورية 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

394,976394,9760ھنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

(0)8,221,6458,221,645ايطاليا

26,910,14426,440,498469,6460اليابان

46,934كازاخستان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

50,18150,181لكسمبرغ

137,594137,5940لكسمبرغ

27,51927,5190موناكو

4,8564,8560موناكو

3,031,9243,031,9240ھولندا

414,401414,4010نيوزيلندا

1,265,8651,265,8650النرويج

810,995810,9950بولندا

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

29,333,33329,333,3330الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان

9,205,591(1)133,398,070119,955,5434,190,004المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الجدول 10 : حالة االسھامات لعام 2011

إلى غاية 15 مايو/أيار 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم المتحدة 

االنمائي

ھاء
برنامج األمم المتحدة 

للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
أمين الصندوق

د+ه+و+ز+ح=ط      
المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

                             -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -كندا

10,324,39810,324,398                 -                   -                   -                   -10,324,39810,324,398                            -فرنسا

20,853,91520,853,915                 -                   -                   -                   -20,853,91520,853,915                            -ألمانيا

                             -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -ھولندا

                             -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -المملكة المتحدة

2,934,0002,934,000                 -                   -                   -                   -2,934,0002,934,000                            -الواليات المتحدة األمريكية

34,112,31334,112,313                 -                   -                   -                   -34,112,31334,112,313                            -المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56

الجدول 11: حالة أذونات الصرف إلى غاية 15 مايو/أيار 2015 (دوالر أمريكي)

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا

البلد
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                                 3,101,923.81                          201234,479,816.33 - 2005                          37,822,572.11          31,377,892.52                    37,801,368.39دوالر كنديكندا2012 - 2004

                                 5,688,337.02                          201393,273,116.31 - 2006                          70,874,367.37          87,584,779.29                    70,874,367.37يوروفرنسا2012 - 2004

أمين الخزانةالرصيد          10,324,398.10                       7,436,663.95يوروفرنسا2013ديسمبر 2013

          18,914,439.57                    18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا09/08/20042004

                                                 -                            03/08/20056,304,813.19                            6,304,813.19أمين الخزانة03/08/2005

                                                 -                            11/08/20066,304,813.19                            6,304,813.19أمين الخزانة11/08/2006

                                                 -                            16/02/20073,152,406.60                            3,152,406.60أمين الخزانة16/02/2007

                                                 -                            10/08/20073,152,406.60                            3,152,406.60أمين الخزانة10/08/2007

18,914,439.57                          18,914,439.58                          

            7,565,775.83                       7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا08/07/20052005

                                                 -                            18/04/20061,260,962.64                            1,260,962.64أمين الخزانة18/04/2006

                                                 -                            11/08/20061,260,962.64                            1,260,962.64أمين الخزانة11/08/2006

                                                 -                            16/02/20071,260,962.64                            1,260,962.64أمين الخزانة16/02/2007

                                                 -                            10/08/20071,260,962.64                            1,260,962.64أمين الخزانة10/08/2007

                                                 -                            12/02/20081,260,962.64                            1,260,962.64أمين الخزانة12/02/2008

                                                 -                            12/08/20081,260,962.64                            1,260,962.63أمين الخزانة12/08/2008

7,565,775.83                            7,565,775.83                            

          14,473,718.52                    11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا10/05/20062006

                                    145,781.24                            28/02/20072,558,067.65                            1,943,820.40أمين الخزانة28/02/2007            2,412,286.41

                                    269,019.44                            10/08/20072,681,305.85                            1,943,820.40أمين الخزانة10/08/2007            2,412,286.41

                                    408,780.12                            12/02/20082,821,066.54                            1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008            2,412,286.42

                                    517,828.45                            12/08/20082,930,114.87                            1,943,820.40أمين الخزانة12/08/2008            2,412,286.42

                                      80,274.47                            17/02/20092,492,560.89                            1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009            2,412,286.42

                                    348,327.28                            12/08/20092,760,613.72                            1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009            2,412,286.44

11,662,922.38                          11,662,922.38                          

          14,473,718.52                    11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا23/07/20072007

                                    408,780.12                            12/02/20082,821,066.54                            1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008            2,412,286.42

                                    517,828.46                            12/08/20082,930,114.87                            1,943,820.39أمين الخزانة12/08/2008            2,412,286.41

                                      80,274.47                            17/02/20092,492,560.89                            1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009            2,412,286.42

                                    348,327.30                            12/08/20092,760,613.72                            1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009            2,412,286.42

                                    767,026.23                            11/02/20103,179,312.65                            1,943,820.40أمين الخزانة11/02/2010            2,412,286.42

                                    148,891.93                            10/08/20102,561,178.36                            1,943,820.41أمين الخزانة10/08/2010            2,412,286.43

11,662,922.38                          11,662,922.38                          

            5,789,487.42                       4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا15/08/20082008

                                      32,109.79                               17/02/2009997,024.36                               777,528.16أمين الخزانة17/02/2009               964,914.57

                                    139,330.92                            12/08/20091,104,245.49                               777,528.16أمين الخزانة12/08/2009               964,914.57

                                  (435,806.66)                               11/02/2010529,107.91                               777,528.16أمين الخزانة11/02/2010               964,914.57

                                      59,555.93                            10/08/20101,024,470.50                               777,528.16أمين الخزانة10/08/2010               964,914.57

                                      95,245.05                            10/02/20111,060,159.65                               777,528.16أمين الخزانة10/02/2011               964,914.60

                                    130,467.13                            20/06/20111,095,381.67                               777,528.16أمين الخزانة20/06/2011               964,914.54

4,665,168.96                            4,665,168.96                            

          13,884,041.00                       9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا18/12/20092009

11/02/2010                            1,520,302.52أمين الخزانة11/02/2010            2,314,006.88

                                  (310,856.28)                            10/08/20102,003,150.60                            1,520,302.52أمين الخزانة10/08/2010            2,314,006.88

                                  (241,074.39)                            10/02/20112,072,932.49                            1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011            2,314,006.88

                                  (172,204.69)                            20/06/20112,141,802.19                            1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011            2,314,006.88

                                  (311,008.31)                            03/02/20122,002,998.57                            1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012            2,314,006.88

                                  (432,024.04)                            08/08/20121,881,982.56                            1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012            2,314,006.60

تاريخ التحويل البلد األصلي

الجدول 12:سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2015 الى غاية  15 مايو/أيار 2015

 المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر 

أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي 
حسب اليونيب

فئة / نوع العملة
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تاريخ التحويل البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر 

أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي 
حسب اليونيب

فئة / نوع العملة

9,121,815.12                            9,121,815.12                            

          13,884,041.00                       9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا14/04/20102010

                                  (241,074.40)                            10/02/20112,072,932.48                            1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011            2,314,006.88

                                  (172,204.69)                            20/06/20112,141,802.19                            1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011            2,314,006.88

                                  (311,008.31)                            03/02/20122,002,998.57                            1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012            2,314,006.88

                                  (432,024.32)                            08/08/20121,881,982.56                            1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012            2,314,006.88

                                  (276,649.49)                            12/02/20132,037,357.39                            1,520,302.52أمين الخزانة12/02/2013            2,314,006.88

                                  (285,162.88)                            12/08/20132,028,843.72                            1,520,302.52أمين الخزانة12/08/2013            2,314,006.60

9,121,815.12                            9,121,815.12                            

            5,553,616.51                       3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا27/04/20112011

                                  (124,403.32)                               03/02/2012801,199.43                               608,121.01أمين الخزانة03/02/2012               925,602.75

                                  (172,809.89)                               08/08/2012752,792.86                               608,121.00أمين الخزانة08/08/2012               925,602.75

                                  (110,659.77)                               12/02/2013814,942.98                               608,121.01أمين الخزانة12/02/2013               925,602.75

                                  (114,065.27)                               12/08/2013811,537.48                               608,121.01أمين الخزانة12/08/2013               925,602.75

                                  (101,416.35)                               11/02/2014824,186.40                               608,121.01أمين الخزانة11/02/2014               925,602.75

                                  (111,450.37)                               12/08/2014814,152.39                               608,121.00أمين الخزانة12/08/2014               925,602.76

3,648,726.04                            4,818,811.54                            

          13,638,061.59                       9,823,495.77يوروBU 113 1001 01ألمانيا24/01/20132012

                                     (78,932.48)                            12/02/20132,194,077.79                            1,637,249.30أمين الخزانة12/02/2013            2,273,010.27

                                     (88,101.08)                            12/08/20132,184,909.18                            1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2013            2,273,010.26

                                     (52,409.05)                            11/02/20142,220,601.22                            1,637,249.30أمين الخزانة11/02/2014            2,273,010.27

                                     (81,060.92)                            12/08/20142,191,949.36                            1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014            2,273,010.27

                                  (398,851.00)                            10/02/20151,874,159.27                            1,637,249.30أمين الخزانة10/02/2015            2,273,010.27

أمين الخزانةالرصيد            2,273,010.25

                          0.7203          13,638,061.59                       9,823,495.77يوروBU 113 1004 01ألمانيا25/03/20132013

                                     (52,409.05)                            11/02/20142,220,601.22                            1,637,249.30أمين الخزانة11/02/2014            2,273,010.27

                                     (81,060.92)                            12/08/20142,191,949.36                            1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014            2,273,010.27

                                  (398,851.00)                            10/02/20151,874,159.27                            1,637,249.30أمين الخزانة10/02/2015            2,273,010.27

أمين الخزانةالرصيد            6,819,030.78

-                             

            5,455,224.66                       3,929,398.32يوروBU 114 1003 01ألمانيا02/10/20142014

                                  (159,540.40)                               10/02/2015749,663.71                               654,899.72أمين الخزانة10/02/2015               909,204.11

أمين الخزانةالرصيد            4,546,020.55

          11,545,367.08                       8,424,308.00يوروBU 115 1001 01ألمانيا19/01/20152015

                                  (713,273.15)                            10/02/20153,616,239.51                            3,159,115.50أمين الخزانة10/02/2015            4,329,512.66

أمين الخزانةالرصيد            7,215,854.43

                                                 -                            17/11/20043,364,061.32                            3,364,061.32أمين الخزانة17/11/2004            3,364,061.32                       3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھواندا08/12/20032004

                                                 -                            05/12/20053,364,061.32                            3,364,061.32أمين الخزانة05/12/2005            3,364,061.32                       3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھواندا08/12/20032005

          10,718,502.63                       7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة18/05/20042004

                                    380,132.91                            23/08/20052,166,550.02                            1,207,260.68أمين الخزانة23/08/2005            1,786,417.11

                                    944,460.32                            6,303,711.64فبراير 2006                            3,621,782.04أمين الخزانةفبراير 2006            5,359,251.32

                                    900,549.53                            24/07/20064,473,383.73                            3,621,782.04أمين الخزانة24/07/2006            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 المتحدة01/06/20052005

                                    450,274.75                            24/07/20062,236,691.86                            1,207,260.68أمين الخزانة24/07/2006            1,786,417.11

                                 1,354,916.85                            09/08/20066,036,303.40                            3,163,681.03أمين الخزانة09/08/2006            4,681,386.55
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تاريخ التحويل البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر 

أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي 
حسب اليونيب

فئة / نوع العملة

                                 1,178,537.31                            16/08/20065,429,236.28                            2,872,622.37أمين الخزانة16/08/2006            4,250,698.97

7,243,564.08                            13,702,231.54                          2,983,728.91                                 

13/05/20052004USAUS$4,920,000.00                       4,920,000.00            27/10/200527/10/20052,000,000.00                            2,000,000.00أمين الخزانة                            -                                                 

                                                 -                            02/11/20062,000,000.00                            2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006

                                                 -                               25/10/2007920,000.00                               920,000.00أمين الخزانة25/10/2007

4,920,000.00                            4,920,000.00                            

                                                 -                            02/11/20062,000,000.00                            2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006            3,159,700.00                       3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة01/03/20062005

                                                 -                            25/10/20071,159,700.00                            1,159,700.00أمين الخزانة25/10/2007

3,159,700.00                            3,159,700.00                            

                                                 -                            25/10/20072,500,000.00                            2,500,000.00أمين الخزانة25/10/2007            7,315,000.00                       7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006

                                                 -                            19/11/20082,500,000.00                            2,500,000.00أمين الخزانة19/11/2008

                                                 -                            11/05/20092,315,000.00                            2,315,000.00أمين الخزانة11/05/2009

7,315,000.00                            7,315,000.00                            

                                                 -                            19/11/20082,341,500.00                            2,341,500.00أمين الخزانة19/11/2008            4,683,000.00                       4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/02/20082008

                                                 -                            11/05/20092,341,500.00                            2,341,500.00أمين الخزانة11/05/2009

4,683,000.00                            4,683,000.00                            

            5,697,000.00                       5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/04/20092009

                                                 -                        11/05/20091,900,000.00                        1,900,000.00أمين الخزانة11/05/2009

                                                 -                        04/11/20101,900,000.00                        1,900,000.00أمين الخزانة04/11/2010

                                                 -                        03/11/20111,897,000.00                        1,897,000.00أمين الخزانة03/11/2011

5,697,000.00                        5,697,000.00                        

          5,840,000.00                    5,840,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة12/05/20102010

                                                 -                        04/11/20101,946,666.00                        1,946,666.00أمين الخزانة04/11/2010          1,946,666.00

                                                 -                        03/11/20111,946,667.00                        1,946,667.00أمين الخزانة03/11/2011          1,946,667.00

                                                 -                        06/02/20121,946,667.00                        1,946,667.00أمين الخزانة06/02/2012          1,946,667.00

5,840,000.00                        5,840,000.00                        

          5,190,000.00                    5,190,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة14/06/20112011

                                                 -                        03/11/20111,730,000.00                        1,730,000.00أمين الخزانة03/11/2011          1,730,000.00

                        06/02/20123,460,000.00                        3,460,000.00أمين الخزانة06/02/2012          3,460,000.00

5,190,000.00                        5,190,000.00                        

          5,000,000.00                    5,000,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة09/05/20122012

                                                 -                        14/12/20121,666,667.00                        1,666,667.00أمين الخزانة14/12/2012          1,666,667.00

                                                 -                        14/11/20131,666,667.00                        1,666,667.00أمين الخزانة14/11/2013          1,666,667.00

                                                 -                        31/10/20141,666,666.00                        1,666,666.00أمين الخزانة14/12/2012          1,666,666.00

5,000,000.00                        

أمين الخزانة17/4/2014          4,401,000.00                    4,401,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة17/04/20142014

                                                 -                        31/10/20141,467,000.00                        1,467,000.00أمين الخزانة17/4/2014          1,467,000.00

أمين الخزانةالرصيد          2,934,000.00



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
Annex I
Page 15

2015 2016المستحقة في 2017المستحقة في المجموعغير مجدولةالمستحقة في

10,324,39810,324,398فرنسا

ألمانيا
20122,273,0102,273,010
20132,273,0104,546,0206,819,030
2014909,2041,818,4081,818,4084,546,021
20154,329,5132,886,3427,215,854

الواليات المتحدة األمريكية
20141,467,0001,467,0002,934,000

11,251,73710,717,7701,818,40810,324,39834,112,313

مالحظة:

ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعھا في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة.
/تشرين الثاني من السنوات ذات الصلة. ان أذونات صرف الواليات المتحدة األمريكية المستحقة سيتم دفعھا في نوفمبر

(دوالر أمريكي)
الجدول 13: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية 15 مايو/أيار 2015

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال  
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 قائمة البلدان 
 2015التي أثبتت ألمين الخزانة كتابيا على أنھا سوف تستعمل آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة تجديد الموارد  ما بين 

أو التي دفعت بالعملة الوطنية بدون إعالن رسمي ألمين الخزانة  2017و  
)2015مايو/أيار  15(إلى غاية   

 
 
 

 النمسا .1

 كندا .2

 كرواتيا .3

 الجمھورية التشيكية .4

 الدنمارك .5

 إستونيا .6

 ألمانيا .7

 إيطاليا .8

 نيوزيلندا .9

 االتحاد الروسي .10

 سان مارينو .11

 سلوفاكيا .12
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1 
 

 المرفق الثاني
 

 رسائل سترسل إلى الحكومات المعنية عن التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 توصية األمانة  للجنة التنفيذية البلد

تالحظ أنه قد حدثت بعض التأخيرات نتيجة لتغيير موظف وحدة األوزون الوطنية إالّ أنه اتفق على خطة عمل وتحث  ألبانيا
ير التحقق لإلسراع بوتيرة تنفيذ المشروع والعمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم حكومة ألبانيا على استكمال تقر

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم  2015شريحة عام 
  في المائة من تمويل الشريحة السابقة 20بتحقيق الحد األقصى البالغ 

 
، وتحث حكومة الجزائر 2013) لالجتماع الحادي والسبعين في 2014تالحظ أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثالثة ( جزائرال

على تشجيع المنشئات ذات الصلة على استكمال تحويل خطوط إنتاجھا إلى التكنولوجيات غير المعتمدة على 
من خطة إدارة إزالة المواد  2014تقديم شريحة عام  الھيدروكلوروفلوروكربون والعمل مع اليونيدو لكي يمكن

في المائة من  20الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى البالغ 
  تمويل الشريحة السابقة سوف يتحقق

 
حكومة أنغوال على تشجيع المنشئات ذات الصلة على )، وتحث 2013تالحظ أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثالثة ( أنغوال

استكمال تحويل خطوط إنتاجھا إلى التكنولوجيات غير المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون والعمل مع اليوئنديبي 
جتماع ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اال2013لتقديم الشريحة الثالثة (

 في المائة من تمويل الشريحة السابقة سوف يتحقق 20الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى البالغ 
 

تالحظ أنه تتوافر أموال كافية من الشريحة األولى وتحث حكومة انتغوا وبربودا على اإلسراع باستكمال أنشطة الشريحة  غوا وبربودايأنت
التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب لتقديم الشريحة الثانية لالجتماع الخامس ) وتقديم 2012األولى (

  والسبعين.
 

) قد سحبت وتحث حكومة البحرين على العمل مع اليونيب لإلسراع بإحراز تقدم لكي 2014تالحظ أن الشريحة الثانية ( البحرين
في  20السبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى من الصرف البالغ لالجتماع الخامس و 2014يمكن تقديم شريحة 

  المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق.
 

وتحث حكومة  2014قد ووفق عليھا خالل االجتماع الثالث والسبعين في نوفمبر/ تشرين الثاني  2013تالحظ أن شريحة  شيلي
فيذ األنشطة الواردة في الشريحة األولى قيد التنفيذ والعمل مع شيلي على استكمال االتفاق مع اليونيب لإلسراع بتن

من إلى االجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأنالحد األقصى  2014اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم شريحة 
  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20الصرف البالغ 

 
) خالل اجتماعين سابقين وتحث حكومة كوت ديفوار على 2014مقرر تقديم الشريحة الثانية (تالحظ أنه كان من ال كوت ديفوار

  ) لالجتماع الخامس والسبعين.2014استكمال تقرير التحقق لكي يتمكن اليونيب من تقديم الشريحة الثانية (
 

جمھورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

ويل، والقيود المفروضة على سفر الخبراء الدوليين إلى البلد، وأن من تالحظ وجود تأخيرات نتيجة لترتيب طرائق التم
، وتحث حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تيسير ھذه البعثة، 2015المقرر إيفاد بعثة في مايو/ أيار 

الجتماع الخامس ل 2015واالنتھاء من طرائق التمويل والعمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم شريحة عام 
  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20من الصرف البالغ والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى 

 
جمھورية الكونغو 

 الديمقراطية
تالحظ أن ھناك تغييرات في وحدة األوزون الوطنية وتأخيراـ في عملية الشراء وتحث حكومة الكونغو الديمقراطية على 

لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأنالحد  2015مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم شريحة عام العمل 
  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20من الصرف البالغ األقصى 

 
ليونيب لتسوية التباين في قد سحبت وتحث حكومة غواتيماال على العمل مع اليونيدو وا 2015تالحظ أن شريحة عام  غواتيماال

لالجتماع  2015البيانات وتقديم تقرير التحقق وتوقيع االتفاق المعني لإلسراع بإحراز تقدم لكي يمكن تقديم شريحة 
  الخامس والسبعين.
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 توصية األمانة  للجنة التنفيذية البلد

لم تؤكد  إالّ أن ھايتي 2013) خالل ثالثة اجتماعات سابقة في 2014تالحظ أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثانية ( ھايتي
إقامة نظام لحصص الھيدروكلوروفلوروكربون وتحث حكومة ھايتي على العمل مع اليونيب لإلسراع بإنشاء نظام 

  ) لالجتماع الخامس والسبعين.2014الحصص لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (
 

البنك الدولي لإلسراع بتوقيع اتفاق ) قد سحبت وتحث حكومة األردن على العمل مع 2013تالحظ أن الشريحة الثانية ( األردن
  ) لالجتماع الخامس والسبعين.2013المنح الفرعية المتبقي لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (

 
) قد تأخرت وتحث حكومة كينيا على العمل مع فرنسا الستكمال تقرير التحقق من 2015تالحظ أن الشريحة الثالثة ( كينيا

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015ي يمكن تقديم شريحة عام أھداف االستھالك الوطنية لك
 

) وتحث حكومة مالديف على العمل مع اليونيب لكي يمكن استكمال تقرير 2015تالحظ تأخر تقديم الشريحة الثالثة ( ملديف
  لالجتماع السادس والسبعين. 2015التحقق وتقديم شريحة 

 
) قد تأخرت وتحث حكومة الجبل األسود على العمل مع اليونيدو لإلسراع بتنفيذ خطة 2015أن الشريحة الثالثة ( تالحظ الجبل األسود

من لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى  2015العمل المنقحة  لكي يمكن تقديم شريحة 
  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20الصرف البالغ 

 
)/ الذي يتطلب إنشاء نظام للحصص، وتحث حكومة ھ( 31/68تالحظ أن البلد قد استوفى الشروط الواردة في المقرر  ميانمار

لالجتماع الخامس  2015ميانمار على استكمال االتفاق مع اليونيب واإلسراع بتنفيذ الشريحة لكي يمكن تقديم شريحة عام 
  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20من الصرف البالغ قصى والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األ

 
منذ أربعة اجتماعات مضت، وأنه حدثت تغييرات في وحدة األوزون  2013تالحظ أنه كان ينبغي تقديم شريحة عام  بيرو

 2013تقديم شريحة يمكن  يالوطنية، وتحث حكومة يرو على التوقيع على االتفاق مع اليونيب واإلسراع بالتنفيذ لك
في المائة من الشريحة السابقة  20من الصرف البالغ لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى 

  سوف يتحقق.
 

كانتا مستحقتين في السابق وتحث حكومة قطر على أن تسرع بالتوقيع على خطاب  2014و 2013تالحظ أن شريحتي  قطر
لالجتماع الخامس والسبعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة  2013يم شريحة الموافقة لكي يمكن تقد

  وما يليھا من شرائح وفق ذلك. 2014تخصيص شريحة 
 

) ، إعادة جدولة موعد تقديم الشرائح الخاصة بخطة إدارة إزالة 1(ب) ( 70/23وفقاً للمقررقد تم ، تبلغ سانت لوسيا بأنه سانت لوسيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع األول للجنة التنفيذية في العام وأن اليونيب واليونيدو سيعمالن مع سانت المواد 

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015لوسيا لضمان تقديم شريحة عام 
 

إعادة جدولة موعد تقديم الشرائح الخاصة بخطة  ) ،1(ب) ( 70/23تبلغ سانت فينسنت وغرينادين أنه قد تم، وفقاً للمقرر سانت فينسنت وغرينادين
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع األول للجنة التنفيذية في العام وأن اليونيب سيعمل مع سانت 

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015فينسنت وغرينادين لضمان تقديم عام 
 

عن استھالك المواد المستنفدة لألوزون قد تأخر وأن االتفاق مع اليونيب لم يوقع  2013ن تقديم تقرير التحقق لعام تالحظ أ المملكة العربية السعودية
وتحث حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيدو لإلسراع بتنفيذ المشروع وتوقيع اتفاق مع اليونيب لكي 

من الصرف البالغ ع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى ) لالجتما2014يمكن تقديم الشريحة الرابعة (
  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20
 

) قد سحبت وتحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو للتحقق من 2014تالحظ أن الشريحة الثانية ( السنغال
  جتماع الخامس والسبعين.لال 2014البيانات لكي يمكن تقديم شريحة 

 
) قد تأخذ وتحث حكومة سيشيل على العمل مع ألمانيا لتنفيذ االلتزامات التعاقدية 2013تالحظ أن تنفيذ الشريحة الثانية ( سيشيل

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015حتى يمكن تقديم شريحة 
 

وتحث حكومة  2015) لتنفيذ األنشطة حتى ديسمبر/ كانون األول 2013تالحظ توافر أموال كافية من الشريحة الثانية ( تيمور ليشتي
لالجتماع الخامس  2015تيمور ليشتي على العمل مع اليوئنديبي واليونيب لإلسراع بالتنفيذ لكي يمكن تقديم شريحة 

  والسبعين.
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ھالك الوطنية قد مضى عليه الوقت من أھداف االست قتالحظ أنه حدث تغيير في وحدة األوزون الوطنية، وأن تقرير التحق تركيا
لالجتماع  2015المحدد وتحث حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو الستكمال تقرير التحقق حتى يمكن تقديم شريحة 

  الخامس والسبعين.
 

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

ونيب واليونيدو لإلسراع بالتقدم ) قد سحبت وتحث حكومة فنزويال على العمل مع الي2015تالحظ أن الشريحة الرابعة (
في  20من الصرف البالغ أساس الفھم بأن الحد األقصى لالجتماع الخامس والسبعين على  2015لكي يمكن تقديم شريحة 

  المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق.
 

م الشرائح الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد ) إعادة جدولة موعد تقدي1(ب) ( 70/23تبلغ فييت نام بأنه قد تم وفقاً للمقرر فييت نام
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع األول للجنة التنفيذية في العام، وأن البنك الدولي سوف يعمل مع فييت نام 

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015لضمان تقديم شريحة 
 

من أھداف االستھالك الوطنية، وعدم االستقرار السياسي تالحظ أنه كان ھناك صعوبات في استكمال تقرير التحقق  اليمن
الحالي في البلد، وتحث حكومة اليمن على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق واإلسراع بتنفيذ المشروع لكي 

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2014يمكن تقديم شريحة عام 
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 المرفق الثالث

  المشروعات التي طُلب بشأنھا تقارير إضافية عن الحالة
 الوكالة  األسباب   عنوان المشروع الرمز

BAR/PHA/69/INV/21  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى)

التوقيع على وثيقة/رسالة االتفاق  رصد
انخفاض معدالت والخاصة بالمشروع 

 .صرف األموال الموافق عليھا

 اليوئنديبي

PER/PHA/68/INV/46  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى) (خدمة التبريد)

رصد التوقيع على وثيقة/رسالة االتفاق 
انخفاض معدالت واصة بالمشروع الخ

 .صرف األموال الموافق عليھا

 اليوئنديبي

BAH/PHA/68/TAS/28  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

، اتاألولى، الشريحة األولى) (السياس
 خدمة التبريد والرصد والتحقق)و

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

BOT/SEV/68/INS/15  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة
 )12/2014-1/2013الرابعة: 

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

CAF/SEV/68/INS/23  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة
 )12/2014-1/2013السادسة: 

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

CHI/FUM/60/TAS/172 مشروع البروميد الميثيل، ل ةوطنيالزالة اإل
 (الشريحة األولى) النھائي

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

DMI/PHA/62/TAS/19  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى)األولى، الشريحة 

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

DRK/SEV/68/INS/57  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي
- 1/2010ن السادسة والسابعة: ا(المرحلت

12/2013( 

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

ERI/PHA/67/TAS/11  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى)

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

ERI/SEV/68/INS/12  :التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية
1/2013 -12/2014( 

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

MAU/PHA/55/PRP/20  خطة إزالة المواد إعداد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية

رصد تقديم خطة إدارة إزالة المواد 
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اليونيب

MAU/SEV/57/INS/23  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة
 الخامسة)

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

MOR/SEV/59/INS/63  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة
 الرابعة)

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

MYA/PHA/68/TAS/14  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى)

 انخفاضوتفاق على االتوقيع الرصد 
 .معدالت صرف األموال الموافق عليھا

 اليونيب

PER/PHA/68/TAS/47  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى) (خدمة التبريد)

انخفاض وتفاق على االتوقيع الرصد 
 .معدالت صرف األموال الموافق عليھا

 اليونيب
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 الوكالة  األسباب   عنوان المشروع الرمز
PER/SEV/68/INS/45  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة

 )12/2014-1/2013الرابعة: 
رصد انخفاض معدالت صرف األموال 

 الموافق عليھا
 اليونيب

SAU/SEV/67/INS/15  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة
 )6/2014-7/2012الثانية: 

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

SSD/PHA/70/PRP/02  إعداد خطة إزالة المواد
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

رصد يلي: (أ) تقديم خطة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

اإلجراءات المتخذة من أجل إنشاء  (ب)
لواردات لخيص االترإصدار نظام 

لمواد المستنفدة من اوالصادرات 
 .لألوزون

 اليونيب

VEN/PHA/63/INV/119  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى)

انخفاض وتفاق على االتوقيع الرصد 
 .معدالت صرف األموال الموافق عليھا

 اليونيب

VEN/PHA/67/TAS/121  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثانية)

انخفاض وتفاق على االتوقيع الرصد 
 .معدالت صرف األموال الموافق عليھا

 اليونيب

VEN/PHA/70/TAS/123  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثالثة)

انخفاض وتفاق على االتوقيع الرصد 
 .الموافق عليھامعدالت صرف األموال 

 اليونيب

YEM/PHA/68/INV/40  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى)

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيب

ALG/FOA/62/INV/75 التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون-
البوليوريثان ب في تصنيع رغوة 141

في  ةالجاسئة للعزل في البرادات المنزلي
 مصنع كريستور

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيدو

ALG/PHA/66/INV/76  خطة إدارة إزالة المواد
المرحلة (الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 التحويل من) (األولى، الشريحة األولى
في تصنيع  22-الھيدروكلوروفلوروكربو

 أجھزة تكييف الھواء في مصنع كوندور)

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيدو

BAH/PHA/68/INV/27  خطة إدارة إزالة المواد
المرحلة (الھيدروكلوروفلوروكربونية 
) (إزالة األولى، الشريحة األولى

في تصنيع  22-الھيدروكلوروفلوروكربو
المركزية والمنزلية  أجھزة تكييف الھواء

 في شركة تصنيع أوال الخليج)

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيدو

BAH/PHA/68/TAS/26  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى، الشريحة األولى) (مرفق 

 )االستصالح

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 عليھاالموافق 

 اليونيدو

ETH/PHA/68/INV/22  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى)

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيدو
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 الوكالة  األسباب   عنوان المشروع الرمز
IDS/PHA/64/INV/194  خطة إدارة إزالة المواد

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
شروع ) (المالشريحة األولىاألولى، 

-الھيدروكلوروفلوروكربونالجامع إلزالة 
رغوة ب المستخدم في تصنيع 141

 Isotechالجاسئة في مصانع البوليوريثان 
Jaya Makmurو ،Airtekindo ،

 Mayer، وSinar Lentera Kencanaو
Jaya( 

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيدو

LIB/SEV/71/INS/34  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة
 )11/2015-12/2013الثالثة: 

لواردات لخيص االترإصدار نظام 
لمواد المستنفدة من اوالصادرات 

 لألوزون

 اليونيدو

QAT/SEV/59/INS/15  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة
 الثالثة)

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيدو

SOA/PHA/71/INV/06  خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد 

 والرصد) موظفي الجماركوتدريب 

رصد انخفاض معدالت صرف األموال 
 الموافق عليھا

 اليونيدو
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AFGHANISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2015-11/2017)

UNEP $150,000 $0 $150,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$260,000 $14,300 $274,300Total for Afghanistan

ALBANIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Albania

ALGERIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Algeria

ANGOLA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 7/2015-6/2017)

UNEP $134,400 $0 $134,400

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$204,400 $9,100 $213,500Total for Angola

ANTIGUA AND BARBUDA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Antigua and Barbuda
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ARGENTINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $314,612 $22,023 $336,635

Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime. 
UNIDO was requested to report to the 77th meeting on the status 
of implementation of the conversion of the enterprises Audivic 
and Foxman included in the room air-conditioning manufacturing 
project, on the understanding that the remaining funds from the 
conversion of these two enterprises will be returned to the 
Multilateral Fund, in case they withdraw from the project.

3.3

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $130,000 $11,700 $141,700

$444,612 $33,723 $478,335Total for Argentina 3.3

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $7,485 $973 $8,458

Noted the cancellation of the investment project in SAGA; that 
UNDP commits to return the balances to the Multilateral Fund 
upon completion of stage I; that HCFC consumption (0.83 ODP 
tonnes of HCFC-141b) associated with SAGA would continue to 
be deducted from the starting point; that the Agreement was 
updated based on the adjustment for the amount of the last tranche 
for UNDP due to project cancellation. Approved on the 
understanding that the approved funds would not be transferred to 
UNEP until the Secretariat had reviewed the verification report 
and confirmed that the Government of Armenia was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The Government of 
Armenia, UNDP and UNEP were requested to submit the project 
completion report to the first meeting of the Executive Committee 
in 2017.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$77,485 $10,073 $87,558Total for Armenia

BANGLADESH

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $90,000 $11,700 $101,700

$90,000 $11,700 $101,700Total for Bangladesh
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BARBADOS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Barbados

BENIN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$55,000 $7,150 $62,150Total for Benin

BHUTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$100,000 $5,200 $105,200Total for Bhutan

BOLIVIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 3/2016-2/2018)

UNIDO $95,333 $6,673 $102,006

Approved without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanism on non-compliance.

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$135,333 $10,273 $145,606Total for Bosnia and Herzegovina
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BOTSWANA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Botswana

BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(foam sector plan)

UNDP $3,000,000 $225,000 $3,225,000

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP until the Secretariat had reviewed the 
verification report and confirmed that the Government of Brazil 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee.

32.9

$3,000,000 $225,000 $3,225,000Total for Brazil 32.9

BRUNEI DARUSSALAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $39,600 $3,564 $43,164

Approved on the understanding that if Brunei Darussalam were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants, in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $27,500 $3,575 $31,075

Approved on the understanding that if Brunei Darussalam were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants, in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$137,100 $16,239 $153,339Total for Brunei Darussalam
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BURKINA FASO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 6/2015-5/2017)

UNEP $72,410 $0 $72,410

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$127,410 $7,150 $134,560Total for Burkina Faso

CAMBODIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase 
VIII:1/2016-12/2017)

UNEP $112,667 $0 $112,667

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that eligible funding (US $70,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$147,667 $4,550 $152,217Total for Cambodia

CAPE VERDE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Cape Verde

CHAD

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Chad

CHILE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 4/2015-3/2017)

UNDP $186,550 $13,058 $199,608
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Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $55,000 $4,950 $59,950

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$241,550 $18,008 $259,558Total for Chile

CHINA

PRODUCTION

HCFC closure

HCFC production phase-out management plan (stage I, 
third tranche)

IBRD $24,000,000 $1,344,000 $25,344,000

 (a) Approved on the condition that the Treasurer would deduct the 
interest accrued from the 2014 tranche from the 2016 tranche after 
the audit report provided the final accounting of interest accrued in 
2014. The Government of China, through the World Bank, was 
requested to provide in future progress reports on tranches a 
detailed description of the activities conducted by the project 
management unit related to the production sector in the relevant 
time period and the types and estimates of the costs covered by the 
project management unit. Noted that the World Bank would 
include in its 2014 verification report to be conducted in 2015: (i) 
the Jiangxi Yingguang Chemical Co. Ltd., plant as a one-off 
verification and report on the production facility, its production of 
feedstock and whether there had been production of ODS use, and 
the extent to which the plant had been vertically integrated into 
downstream product production in order to determine whether the 
facility was dedicated to feedstock production only, on the 
understanding that the inclusion of this plant in the verification 
report did not prejudge its eligibility for compensation with 
respect to the cut-off date; and (ii) verification that the unused 
equipment from the previous plant for Changshu 3F had been 
dismantled and destroyed and would report back to the Executive 
Committee at the time of the submission of the 2016 tranche 
request so that it might determine whether the relocated plant 
would maintain its eligibility for funding. The Secretariat was 
requested, based on information from the World Bank, to review 
the work being carried out relating to paragraph 10 of the 
Agreement and to provide its review at the time at which the 2015 
and 2016 tranche progress reports were presented to the Executive 
Committee, recognizing the efforts made by the Government of 
China with regard to paragraph 10 of the Agreement.

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project of ammonia semi-
hermetic frequency convertible screw refrigeration system 
in the industrial and commercial refrigeration industry

UNDP $24,000 $1,680 $25,680

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

6



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
Annex IV

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing sector including enabling 
programme)

UNEP $1,173,000 $131,269 $1,304,269

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing sector including enabling 
programme)

Japan $80,000 $10,400 $90,400

$25,277,000 $1,487,349 $26,764,349Total for China

COLOMBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
11/2015-10/2017)

UNDP $275,600 $19,292 $294,892

$275,600 $19,292 $294,892Total for Colombia

COMOROS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Comoros

COOK ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Cook 
Islands)

UNEP $39,850 $5,181 $45,031

Approved on the understanding that if the Cook Islands was to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, the Cook Islands would do so assuming all associated 
responsibilities and risks and only in accordance with the relevant 
standards and protocols.

$39,850 $5,181 $45,031Total for Cook Islands
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COSTA RICA

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for the transition of 
HCFC-22-based refrigerant unit to NH3 system in cold 
chambers

UNDP $40,000 $2,800 $42,800

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $62,000 $4,650 $66,650

Approved on the understanding that if Costa Rica were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning 
equipment originally designed for non-flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols.

1.4

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $70,000 $6,300 $76,300

$172,000 $13,750 $185,750Total for Costa Rica 1.4

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Cote D'Ivoire

DJIBOUTI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 6/2015-7/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$100,000 $5,200 $105,200Total for Djibouti
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DOMINICAN REPUBLIC

REFRIGERATION

Air conditioning

Feasibility study for district cooling in Punta Cana UNDP $91,743 $8,257 $100,000

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector and monitoring)

UNDP $170,000 $12,750 $182,750

Noted that some enterprises in the foam sector for which 
conversions were approved based on low-GWP alternatives were 
using HFC-245fa temporarily due to unavailability of low-GWP 
polyol systems domestically. UNDP was requested to continue 
assisting the Government of Dominican Republic during 
implementation of its HPMP in securing the supply of alternative 
technologies selected; and to report to the Executive Committee 
on the status of the use of the interim technology selected by the 
Government at each meeting until the original technology selected 
or another low-GWP technology had been fully introduced. 
Approved on the understanding that if Dominican Republic were 
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols; and that the approved funds would not be transferred to 
UNDP until the Secretariat had reviewed the verification report 
and confirmed that the Government of Dominican Republic was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee.

$261,743 $21,007 $282,750Total for Dominican Republic

ECUADOR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$110,000 $9,900 $119,900Total for Ecuador

EGYPT

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (extruded polystyrene foam sector)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

9



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
Annex IV

FUMIGANT

Methyl bromide

Technical assistance on two alternatives to methyl bromide 
in the palm date sector

UNIDO $282,480 $19,774 $302,254

Approved on the understanding that no additional funding will be 
provided for Egypt for the phase-out of controlled uses of methyl 
bromide in the country; and that the Government of Egypt is 
committed to sustaining the complete phase-out of methyl bromide 
by fully implementing the ban on imports of MB which has been 
enforced since 1 January 2015.

6.0

$302,480 $21,174 $323,654Total for Egypt 6.0

EL SALVADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $58,928 $4,420 $63,348

 Noted that the Agreement was updated based on the revised 
remaining eligible consumption; and that one enterprise in the 
foam sector whose conversion was approved based on a low GWP 
alternative is using HFC-245fa temporarily due to unavailability of 
low-GWP polyol systems domestically. UNDP was requested to 
continue assisting the Government of El Salvador to identify 
systems houses supplying low-GWP polyols systems, in particular 
those based on methyl formate, that would supply them in the 
country; and to report on the status of the conversion of the 
enterprise mentioned above, up until the time that this enterprise 
has switched its production using low-GWP alternatives.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $18,500 $650 $19,150

 Noted that the Agreement was updated based on the revised 
remaining eligible consumption; and that one enterprise in the 
foam sector for which conversion had been approved based on a 
low GWP alternative was using HFC-245fa temporarily due to 
unavailability of low-GWP polyol systems domestically. UNDP 
was requested to continue assisting the Government of El Salvador 
during implementation of its HPMP in securing the supply of the 
alternative technologies selected; and to report to the Executive 
Committee on the status of the use of the interim technology 
selected by the Government at each meeting until the original 
technology selected or another low GWP technology had been 
fully introduced.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $70,000 $6,300 $76,300

$147,428 $11,370 $158,798Total for El Salvador
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EQUATORIAL GUINEA

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 in the event that Equatorial 
Guinea were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.3

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase II: 
6/2015-5/2017)

UNEP $80,000 $0 $80,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$180,000 $13,000 $193,000Total for Equatorial Guinea 0.3

ERITREA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Eritrea

ETHIOPIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Ethiopia

GAMBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Gambia
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GEORGIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 7/2015-6/2017)

UNDP $60,667 $4,247 $64,914

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$100,667 $7,847 $108,514Total for Georgia

GHANA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$55,000 $7,150 $62,150Total for Ghana

GUATEMALA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Guatemala

GUINEA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 7/2015-6/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$170,000 $14,300 $184,300Total for Guinea
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GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $7,000 $910 $7,910

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 1.8 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 1.1 ODP 
tonnes and 2.4 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Guyana were to decide to proceed 
with retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. The 
Government of Guyana, UNEP and UNDP were requested to 
submit the project completion report to the second meeting of the 
Executive Committee in 2017.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 11/2015-10/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$107,000 $6,110 $113,110Total for Guyana

HONDURAS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Honduras

INDIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for development and 
evaluation of spray foam polyol systems for buildings using 
HFOs as blowing agent

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.
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SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $180,000 $16,200 $196,200

Noted that the funding had been approved taking into account 
similar surveys conducted outside the Multilateral Fund.

$210,000 $18,300 $228,300Total for India

IRAN

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (rigid polyurethane foam sector)

UNIDO $75,000 $5,250 $80,250

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $288,582 $32,744 $321,326

Noted that the Agreement was updated based on the deduction of 
US $225,500, plus agency support cost of US $16,913 for UNDP, 
associated with the postponement of the conversion of the systems 
house component of USC to stage II. The Government of the 
Islamic Republic of Iran, UNDP, UNEP, UNIDO and the 
Government of Germany were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the fourth tranche until the completion 
of the project; verification reports until approval of stage II and the 
project completion report no later than the first meeting of the 
Executive Committee in 2019.

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(foam sector plan)

UNIDO $274,827 $20,612 $295,439

Noted that the Agreement was updated based on the deduction of 
US $225,500, plus agency support cost of US $16,913 for UNDP, 
associated with the postponement of the conversion of the systems 
house component of USC to stage II. The Government of the 
Islamic Republic of Iran, UNDP, UNEP, UNIDO and the 
Government of Germany were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the fourth tranche until the completion 
of the project; verification reports until approval of stage II and the 
project completion report no later than the first meeting of the 
Executive Committee in 2019.

63.1

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(air conditioning sector plan and project management unit)

UNDP $250,430 $18,782 $269,212

Noted that the Agreement was updated based on the deduction of 
US $225,500, plus agency support cost of US $16,913 for UNDP, 
associated with the postponement of the conversion of the systems 
house component of USC to stage II. The Government of the 
Islamic Republic of Iran, UNDP, UNEP, UNIDO and the 
Government of Germany were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the fourth tranche until the completion 
of the project; verification reports until approval of stage II and the 
project completion report no later than the first meeting of the 
Executive Committee in 2019.
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SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $130,000 $11,700 $141,700

$1,018,839 $89,088 $1,107,927Total for Iran 63.1

IRAQ

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $325,000 $40,822 $365,822

Noted that the Agreement was updated to extend the 
implementation period of stage I of the HPMP, reallocate funds 
between UNEP and UNIDO and tranches, and revise the role of 
monitoring institutions. Approved on the understanding that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Iraq was in compliance with the 
Montreal Protocol and the Agreement between the Government 
and the Executive Committee.

5.6

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $230,000 $17,250 $247,250

Noted that the Agreement was updated to extend the 
implementation period of stage I of the HPMP, reallocate funds 
between UNEP and UNIDO and tranches, and revise the role of 
monitoring institutions. Approved on the understanding that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Iraq was in compliance with the 
Montreal Protocol and the Agreement between the Government 
and the Executive Committee.

3.9

$555,000 $58,072 $613,072Total for Iraq 9.5

JAMAICA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Jamaica

KENYA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
4/2015-3/2017)

UNEP $151,667 $0 $151,667

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$261,667 $14,300 $275,967Total for Kenya
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KIRIBATI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Kiribati)

UNEP $44,850 $5,831 $50,681

Approved on the understanding that if Kiribati was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Kiribati would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$44,850 $5,831 $50,681Total for Kiribati

KOREA, DPR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Korea, DPR

KUWAIT

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives in high ambient temperature 
conditions in air-conditioning applications

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector and monitoring and 
verification)

UNEP $337,000 $40,301 $377,301

Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime. 
Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNIDO until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Kuwait was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

5.2
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(extruded polystyrene foam sector phase-out: Gulf 
Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam 
Insulating Materials Plants; and Al Masaha Company)

UNIDO $2,706,000 $189,420 $2,895,420

Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime. 
Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNIDO until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Kuwait was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

47.3

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(polyurethane foam sector phase-out: Kuwait polyurethane 
Industry Co.; Kirby Building Systems, technical assistance 
to spray foam users and other small users)

UNIDO $643,382 $45,037 $688,419

Noted that the Agreement was updated to reflect the change in 
support costs owing to the new administrative cost regime. 
Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNEP and UNIDO until the Secretariat had 
reviewed the verification report and confirmed that the 
Government of Kuwait was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee.

96.7

$3,706,382 $276,158 $3,982,540Total for Kuwait 149.1

KYRGYZSTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $170,000 $11,900 $181,900

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for stage II; and on the 
understanding that if Kyrgyzstan were to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. Noted with 
appreciation the submission of stage II of the HPMP and the 
commitment by the Government of Kyrgyzstan to accelerate the 
reduction of its HCFC consumption by 35 per cent reduction from 
the baseline in 2016, 67.5 per cent in 2018, and 97.5 per cent in 
2020, with service tail of 2.5 per cent per annum until 2025; and 
that decision 72/41 had been taken into account in the preparation 
of stage II of the HPMP.

1.3

17



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56
Annex IV

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $150,000 $19,500 $169,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for stage II; and on the 
understanding that if Kyrgyzstan were to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. Noted with 
appreciation the submission of stage II of the HPMP and the 
commitment by the Government of Kyrgyzstan to accelerate the 
reduction of its HCFC consumption by 35 per cent reduction from 
the baseline in 2016, 67.5 per cent in 2018, and 97.5 per cent in 
2020, with service tail of 2.5 per cent per annum until 2025; and 
that decision 72/41 had been taken into account in the preparation 
of stage II of the HPMP.

1.1

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$340,000 $34,000 $374,000Total for Kyrgyzstan 2.4

LAO, PDR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $97,875 $12,724 $110,599

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance, revised funding level and the 
change of the Government monitoring agency; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 5.54 ODP tonnes, calculated using the actual 
consumption of 2.1 ODP tonnes and 2.5 ODP tonnes reported for 
2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal 
Protocol, plus 3.24 ODP tonnes of HCFC-141b contained in 
imported pre blended polyol system; and that the revised funding 
level for stage I of the HPMP was US $280,000, plus agency 
support costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii). Approved 
on the understanding that the approved funds would not be 
transferred to UNEP and the Government of France until the 
Secretariat had reviewed the verification report confirming that the 
Government of Lao People’s Democratic Republic was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee in 2013 
and 2014; and if the Lao People’s Democratic Republic were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.7
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) France $40,500 $5,265 $45,765

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance, revised funding level and the 
change of the Government monitoring agency; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 5.54 ODP tonnes, calculated using the actual 
consumption of 2.1 ODP tonnes and 2.5 ODP tonnes reported for 
2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal 
Protocol, plus 3.24 ODP tonnes of HCFC-141b contained in 
imported pre blended polyol system; and that the revised funding 
level for stage I of the HPMP was US $280,000, plus agency 
support costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii). Approved 
on the understanding that the approved funds would not be 
transferred to UNEP and the Government of France until the 
Secretariat had reviewed the verification report confirming that the 
Government of Lao People’s Democratic Republic was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee in 2013 
and 2014; and if the Lao People’s Democratic Republic were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.1

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$178,375 $23,189 $201,564Total for Lao, PDR 0.8

LEBANON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $124,760 $9,357 $134,117

Noted that the Agreement was updated based on the additional 
reduction in HCFC-22; with appreciation that the investment 
projects that were part of stage I phased out a total of 20.76 ODP 
tonnes, and had been completed at a better cost-effectiveness than 
what had been approved by the Executive Committee (US 
$7.89/kg compared to US $9.79/kg) therefore showing a balance 
of US $349,209; and the revised work plan for 2015-2017 
submitted by the Government of Lebanon, in line with paragraph 
7(a) of the Agreement concerning major changes on the use of the 
approved funds, and revisions to the activities for remaining 
tranches. Deducted 4.50 ODP tonnes from their remaining eligible 
consumption of HCFC-22 to be associated with the activities 
contained in the revised work plan. The Government of Lebanon 
was encouraged to submit its stage II of the HPMP at the 75th 
meeting in order to maintain the successes gained during stage I.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $110,000 $9,900 $119,900

$234,760 $19,257 $254,017Total for Lebanon
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LESOTHO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Lesotho

LIBERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) Germany $126,000 $16,380 $142,380

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 5.3 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 5.0 ODP 
tonnes and 5.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Liberia were to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

1.4

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$166,000 $21,580 $187,580Total for Liberia 1.4

LIBYA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 
12/2015-11/2017)

UNIDO $68,033 $4,762 $72,795

Approved without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanism on non-compliance. The Government of 
Libya was encouraged to work with UNIDO in order to return to 
compliance and to submit its request for the second year of 
funding for phase IV of the institutional strengthening project to 
the first meeting of the Executive Committee in 2016.

$68,033 $4,762 $72,795Total for Libya

MACEDONIA, FYR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Macedonia, FYR
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MADAGASCAR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Madagascar

MALAWI

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Malawi

MALDIVES

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives for HCFC phase-out in 
refrigeration applications in fishing industry

UNDP $15,000 $1,050 $16,050

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$35,000 $3,650 $38,650Total for Maldives

MALI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 7/2015-6/2017)

UNEP $60,677 $0 $60,677

$60,677 $60,677Total for Mali
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MARSHALL ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, 
Marshall Islands)

UNEP $47,700 $6,201 $53,901

Approved on the understanding that if the Marshall Islands was to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, the Marshall Islands would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

0.1

$47,700 $6,201 $53,901Total for Marshall Islands 0.1

MEXICO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $90,000 $8,100 $98,100

Noted that the funding had been approved taking into account 
similar surveys conducted outside the Multilateral Fund.

$90,000 $8,100 $98,100Total for Mexico

MICRONESIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, 
Federated States of Micronesia)

UNEP $46,925 $6,100 $53,025

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 2.55 
metric tonnes, calculated using actual consumption of 1.77 metric 
tonnes and 3.34 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if the Federated States of Micronesia 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, the PICs would do so assuming all associated 
responsibilities and risks and only in accordance with the relevant 
standards and protocols.

0.1

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$86,925 $11,300 $98,225Total for Micronesia 0.1
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MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $8,800 $792 $9,592

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 1 ODP 
tonnes, calculated using actual consumption of 1.2 ODP tonnes 
and 0.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol; that the funding 
eligibility for stage I would be US $66,000 up to 2015; and that 
the deduction of US $22,000 would be applied when stage II of 
the HPMP had beem approved. Approved on the understanding 
that the approved funds would not be transferred to UNDP until 
the Secretariat had reviewed the verification report and confirmed 
that the Government of the Republic of Moldova was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee. The 
Government of the Republic of Moldova and UNDP were 
requested to submit the project completion report to the 76th 
meeting of the Executive Committee in 2017.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$28,800 $3,392 $32,192Total for Moldova, Rep

MONGOLIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2016-12/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$80,000 $2,600 $82,600Total for Mongolia

MONTENEGRO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Montenegro
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MOROCCO

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for the use of 
compact high pressure foaming equipment for the safe 
introduction of pentane technology to small- and medium-
sized enterprises

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$40,000 $2,800 $42,800Total for Morocco

MOZAMBIQUE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Mozambique

MYANMAR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Myanmar

NAMIBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Namibia

NAURU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Nauru)

UNEP $20,975 $2,727 $23,702

Approved on the understanding that if Nauru was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, Nauru would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$20,975 $2,727 $23,702Total for Nauru
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NEPAL

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Nepal

NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

Approved on the understanding that if Nicaragua were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Nicaragua was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee in 2013 and 2014.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that if Nicaragua were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNEP and UNIDO 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Nicaragua was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee in 2013 and 2014.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$150,000 $14,700 $164,700Total for Nicaragua

NIGER

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Niger
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NIGERIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $65,000 $8,450 $73,450

Noted that eligible funding (US $130,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$65,000 $8,450 $73,450Total for Nigeria

NIUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Niue)

UNEP $20,075 $2,610 $22,685

Approved on the understanding that if Niue was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, the PICs would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$20,075 $2,610 $22,685Total for Niue

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

UNIDO was requested to continue assisting the Government of 
Oman in introducing a ban on HCFC-141b contained in imported 
pre-blended polyols as early as possible, and to report back to the 
Executive Committee in the annual progress and financial 
reporting document. The Government of Oman, UNIDO and 
UNEP were requested to submit the project completion report to 
the first meeting of the Executive Committee in 2017.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $35,000 $2,625 $37,625

UNIDO was requested to continue assisting the Government of 
Oman in introducing a ban on HCFC-141b contained in imported 
pre-blended polyols as early as possible, and to report back to the 
Executive Committee in the annual progress and financial 
reporting document. The Government of Oman, UNIDO and 
UNEP were requested to submit the project completion report to 
the first meeting of the Executive Committee in 2017.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening support (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNIDO $68,467 $4,793 $73,260

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$233,467 $19,918 $253,385Total for Oman
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PAKISTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $130,000 $16,900 $146,900

$130,000 $16,900 $146,900Total for Pakistan

PALAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Palau)

UNEP $45,625 $5,931 $51,556

Approved on the understanding that if the Palau was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Palau would do 
so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$105,625 $5,931 $111,556Total for Palau 0.1

PANAMA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $8,400 $1,092 $9,492

The Government of Panama, UNDP and UNEP were requested to 
submit the project completion report to the second meeting of the 
Executive Committee in 2017. Approved on the understanding 
that if Panama were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $31,865 $2,390 $34,255

The Government of Panama, UNDP and UNEP were requested to 
submit the project completion report to the second meeting of the 
Executive Committee in 2017. Approved on the understanding 
that if Panama were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.
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SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $110,000 $9,900 $119,900

$150,265 $13,382 $163,647Total for Panama

PARAGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $131,500 $9,862 $141,362

Approved on the understanding that if Paraguay were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNDP and UNEP 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Paraguay was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

2.1

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $120,500 $15,665 $136,165

Approved on the understanding that if Paraguay were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols; and that the 
approved funds would not be transferred to UNDP and UNEP 
until the Secretariat had reviewed the verification report and 
confirmed that the Government of Paraguay was in compliance 
with the Montreal Protocol and the Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

2.4

$252,000 $25,527 $277,527Total for Paraguay 4.5

PHILIPPINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2016-12/2017)

UNEP $181,133 $0 $181,133

$181,133 $181,133Total for Philippines

RWANDA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Rwanda
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SAINT KITTS AND NEVIS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $49,200 $6,396 $55,596

Approved on the understanding that if Saint Kitts and Nevis were 
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.1

$49,200 $6,396 $55,596Total for Saint Kitts and Nevis 0.1

SAMOA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Samoa)

UNEP $57,400 $7,462 $64,862

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 4.6 
metric tonnes, calculated using actual consumption of 3.5 metric 
tonnes and 5.7 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Samoa was to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Samoa would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
11/2015-10/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$117,400 $7,462 $124,862Total for Samoa 0.1

SAO TOME AND PRINCIPE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Sao Tome and Principe
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SAUDI ARABIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for the phase-out of 
HCFCs by using HFO as foam blowing agent in the spray 
foam applicants in high ambient temperatures

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for promoting HFO-
based low-global warming potential refrigerants for air-
conditioning sector in high ambient temperatures

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$60,000 $4,200 $64,200Total for Saudi Arabia

SERBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Serbia

SEYCHELLES

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Seychelles

SIERRA LEONE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Sierra Leone
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SOLOMON ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, 
Solomon Islands)

UNEP $65,250 $8,483 $73,733

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 
35.05 metric tonnes, calculated using actual consumption of 29.09 
metric tonnes and 41.00 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if the Solomon Islands were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, the Solomon 
Islands would do so assuming all associated responsibilities and 
risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.7

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$125,250 $8,483 $133,733Total for Solomon Islands 0.7

SOUTH AFRICA

FOAM

Preparation of project proposal

 Preparation of a demonstration project on the technical and 
economic advantages of vacuum-assisted injection in 
discontinuous panel at a manufacturing plant converted 
from HCFC-141b to pentane

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$40,000 $2,800 $42,800Total for South Africa

SRI LANKA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that eligible funding (US $70,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Sri Lanka
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SUDAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Sudan

SURINAME

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $28,500 $3,705 $32,205

Approved on the understanding that if Suriname were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

$28,500 $3,705 $32,205Total for Suriname 0.1

SWAZILAND

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Swaziland

TANZANIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Tanzania

THAILAND

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation of a demonstration project for low-global 
warming potential alternatives for foam system house

IBRD $30,000 $2,100 $32,100

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(residential air-conditioning group project)

IBRD $5,050,000 $353,500 $5,403,500

Noted the reallocation of a balance of US $154,853 from the air-
conditioning manufacturing investment project to a train-the-
trainer programme for installation and servicing of HFC-32 AC 
equipment on the understanding that the Government of Thailand 
would maintain its HCFC phase-out commitment as approved in 
the HPMP. Approved on the understanding that the approved 
funds would not be transferred to the World Bank until the 
Secretariat had reviewed the verification report and confirmed that 
the Government of Thailand was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee. It was requested that, upon submission of 
the request for the third tranche of stage I of the HPMP for 
Thailand, the Executive Committee be provided with an update on 
the implementation of paragraph 7€ of the Agreement between the 
Government of Thailand and the Executive Committee.

33.1

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(foam sector plan)

IBRD $4,656,154 $325,931 $4,982,085

Noted the reallocation of a balance of US $154,853 from the air-
conditioning manufacturing investment project to a train-the-
trainer programme for installation and servicing of HFC-32 AC 
equipment on the understanding that the Government of Thailand 
would maintain its HCFC phase out commitment as approved in 
the HPMP. Approved on the understanding that the approved 
funds would not be transferred to the World Bank until the 
Secretariat had reviewed the verification report and confirmed that 
the Government of Thailand was in compliance with the Montreal 
Protocol and the Agreement between the Government and the 
Executive Committee. It was requested that, upon submission of 
the request for the third tranche of stage I of the HPMP for 
Thailand, the Executive Committee be provided with an update on 
the implementation of paragraph 7(e) of the Agreement between 
the Government of Thailand and the Executive Committee.

66.3

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level IBRD $120,000 $10,800 $130,800

Noted that the funding had been approved taking into account 
similar surveys conducted outside the Multilateral Fund.

$9,856,154 $692,331 $10,548,485Total for Thailand 99.4

TIMOR LESTE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Timor Leste
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TOGO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that eligible funding (US $70,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Togo

TONGA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Tonga)

UNEP $49,550 $6,442 $55,992

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 2.55 
metric tonnes, calculated using actual consumption of 2.43 metric 
tonnes and 2.67 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Tonga was to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Tonga would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$109,550 $6,442 $115,992Total for Tonga

TRINIDAD AND TOBAGO

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Trinidad and Tobago

TUNISIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
4/2015-4/2017)

UNIDO $247,270 $17,309 $264,579

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$357,270 $27,209 $384,479Total for Tunisia
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TURKEY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2015-6/2017)

UNIDO $260,000 $18,200 $278,200

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $130,000 $11,700 $141,700

$480,000 $36,200 $516,200Total for Turkey

TURKMENISTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$70,000 $9,100 $79,100Total for Turkmenistan

TUVALU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, Tuvalu)

UNEP $34,925 $4,540 $39,465

Approved on the understanding that if Tuvalu was to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Tuvalu would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$34,925 $4,540 $39,465Total for Tuvalu

UGANDA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

$40,000 $3,600 $43,600Total for Uganda
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URUGUAY

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$110,000 $9,900 $119,900Total for Uruguay

VANUATU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche, 
Vanuatu)

UNEP $57,400 $7,462 $64,862

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 5.11 
metric tonnes, calculated using actual consumption of 1.89 metric 
tonnes and 8.33 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if Vanuatu was to decide to proceed with 
retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, Vanuatu would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

$57,400 $7,462 $64,862Total for Vanuatu 0.1

VENEZUELA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $130,000 $11,700 $141,700

$130,000 $11,700 $141,700Total for Venezuela

ZAMBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Zambia

ZIMBABWE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 4/2015-3/2017)

UNEP $148,242 $0 $148,242
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Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$218,242 $9,100 $227,342Total for Zimbabwe

REGION: ASP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan for PIC countries 
through regional approach (stage I, second tranche)

UNEP $106,000 $13,780 $119,780

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 
60.62 metric tonnes, calculated using actual consumption of 47.70 
metric tonnes and 74.04 metric tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol. Approved 
on the understanding that if the PICs were to decide to proceed 
with retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, the PICs would 
do so assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

$106,000 $13,780 $119,780Total for Region: ASP

REGION: EUR

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation of a regional centre of excellence for 
demonstration and training of low-global warming potential 
ozone-safe alternative technologies

UNIDO $50,000 $3,500 $53,500

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$50,000 $3,500 $53,500Total for Region: EUR

GLOBAL

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

 Preparation of a demonstration project on refrigerant 
containment and introduction of low-global warming 
potential refrigerants at the country level

UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

Noted that the original proposal was revised. Approved on the 
understanding that the approval of project preparation did not 
denote approval of the project proposal or its level of funding 
when submitted for consideration by the Executive Committee.
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Preparation of a demonstration project in the refrigeration 
assembly sector (Argentina and Tunisia)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

Approved on the understanding that the approval of project 
preparation did not denote approval of the project proposal or its 
level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$210,000 $14,700 $224,700Total for Global

375.6GRAND TOTAL $55,500,764 $3,899,731 $59,400,495
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(ODP)

IBRD 99.4 $33,856,154 $2,036,331 $35,892,485
UNDP 37.7 $5,481,443 $419,051 $5,900,494
UNEP 16.8 $8,152,681 $819,882 $8,972,563
UNIDO 220.2 $7,475,404 $559,678 $8,035,082

0.1 $40,500 $5,265 $45,765France
1.4 $414,582 $49,124 $463,706Germany

$80,000 $10,400 $90,400Japan

BILATERAL COOPERATION

Refrigeration $50,000 $3,500 $53,500
Phase-out plan 1.5 $535,082 $64,789 $599,871

1.5 $585,082 $68,289 $653,371TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Fumigant 6.0 $282,480 $19,774 $302,254
Production $24,000,000 $1,344,000 $25,344,000
Phase-out plan 368.1 $21,164,343 $1,666,797 $22,831,140

374.1 $45,446,823 $3,030,571 $48,477,394TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $265,000 $18,550 $283,550
Refrigeration $430,743 $31,987 $462,730
Phase-out plan $90,000 $6,300 $96,300
Several $8,683,116 $744,034 $9,427,150

$9,468,859 $800,871 $10,269,730TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 375.6 $55,500,764 $3,899,731 $59,400,495
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Balances on projects returned at the 74th meeting 
 
Agency Project cost (US$) Support cost (US$) Total cost (US$) 
Czech Republic (per decision 74/2(a)(iii))* 6,529 849  7,377
Germany (per decision 74/2(a)(iv)) 124,500 16,185 140,685
Japan (per decision 74/2(a)(iii))* 1,580 205  1,785
Spain (per decision 74/2(a)(iii))** 32 4  36
UNDP (per decision 74/2(a)(ii)) 353,703 28,024 381,727
UNEP (per decision  74/2(a)(ii)) 1,772,803 153,290 1,926,093
UNIDO (per decision  74/2(a)(ii)) 94,931 7,190 102,121
Total 2,354,078 205,747 2,559,824
* Cash transfer 
** Cash transfer and interest of US $3,164 returned to the 74th meeting 
 
 

Adjustments for transferred projects approved at the 74th meeting 
 

Agency Project cost (US$) Support cost (US$) Total cost (US$) 
UNDP (per decision 74/2(c)(i)) 40,000 2,800 42,800
UNIDO (per decision 74/2(c)(ii)) 40,000 2,800 42,800
UNIDO (per decision 74/14(a)&(b)) 124,500 11,205 135,705
Total 204,500 16,805 221,305
 
 

Net allocations based on decisions of the 74th meeting 
 

Agency Project cost (US$) Support cost (US$) Total cost (US$) 
France 40,500 5,265 45,765
Germany  290,082 32,939 323,021
Japan  80,000 10,400 90,400
UNDP  5,167,740 393,827 5,561,567
UNEP 6,379,878 666,592 7,046,470
UNIDO 7,544,973 566,493 8,111,466
World Bank 33,856,154 2,036,331 35,892,485
Total  53,359,327 3,711,847 57,071,174
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  الخامسالمرفـق 
  

  بين حكومة جمھورية غيانا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف معدلاّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في غيانا  (" يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
من  1,62ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1ل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعما

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول   2015يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .مونتريال

من  2-1الستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود ا 2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

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

ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع لمجموعة األولى": الھدف) باعتباره الخمواد المرفق جيم، ا

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في - 1المواد المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل 
 (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-1-4الصف األفقي 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3نة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللج
 التمويل").

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  4-
االتفاق، على النحو المبيّن ألف ("األھداف والتمويل") من ھذا -2من التذييل  2.1 الصفالمذكورة للمواد كما يأتي في 

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النح 60بالشروط التالية قبل  و المبيّن في الجدول الزمني يوما

 التمويل: للموافقة على

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

يھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يوجد ف
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 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 تنفيذ -4شريحة على ھيئة التذييل رير عن تنفيذ الاأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") 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 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20سابقا يزيد عن من الشريحة الموافق عليھا 
  صرفت بالكامل؛

ذييل   (د)  ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ة خطة لتنفي ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل د ق د ق ون البل ألف ("شكل  -4أن يك
ل ال ا تموي ي يُطلب فيھ ى السنة الت شريحة تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت

ع  ال جمي ى موعد اكتم التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حت
  األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

 
لك، ورد تأكيد من الحكومة أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما بعد ذ  ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول 

  ة ھذا االتفاق.إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مد
 

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا  خطة التنفيذ التابعة للشريحة  -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا الم ً للتحقّق المستقّل على  -5حّددة في التذييل السابقة وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق  ألف. وإعادات -1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية ثر (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤ 5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم  المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

م على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتما 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؛

ين اال )ب ( ة بع ذة المعني المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال عتب
 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-
يونيب (برنامج األمم المتحدة التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافت ال

للبيئة) على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقت اليوئنديبي (برنامج األمم المتحدة 
فيما االنمائي) على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية 

يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج 
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة 

  المشتركة في ھذا االتفاق.
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ون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول ستك 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال 
(ب). وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة 

صوص عليھا في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المن
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة –6في قائمة التذييل 

الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 
، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق

من  4-2و   2-2على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الصفين األفقيين 
 ألف.-2التذييـل 

، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا ، أن تعيد يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف، عن ّكل طن من -7للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

دة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على ح
 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 
 طاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في ق

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية، الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  13-
ونة اإلطالع على لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعا

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

في نھاية السنة التالية يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
إلى ھ) ألف (أ) و(ب) و(د) و(-4شطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل المالية لتنفيذ األن

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
كافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. و

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

لث اأن ھذا االتفاق المعدل يحل محل االتفاق المعقود بين حكومة غويانا واللجنة التنفيذية في االجتماع الث  -16
  والستين للجنة التنفيذية.
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  ذييالتت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  1,80 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 خصوصيات  السطر 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1
 جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

غير 
متوفر

غير 
 1.62 1.80 1.80متوفر

غير 
 متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  2.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استنفاد 

 األوزون) 
غير 
متوفر

غير 
 1.62 1.80 1.80متوفر

غير 
 متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب)  1.2
 (دوالر أمريكي)

11,000   7,000  18,000 

 2,340  910   1,430 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2.2

فذة المتعاونة (اليوئنديبي) التمويل المتفق عليه للوكالة المن 3.2
 (دوالر أمريكي)

48,000     48,000 

 4,320     4,320 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)  4.2

 66,000  7,000   59,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 6,660  910   5,750 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 72,660  7,910   64,750 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

أطنان قدرات استنفاد المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-إجمالي اإلزالة من الھيددروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 األوزون)

0.18 

أطنان قدرات استنفاد ھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (التي يتعين تحقيق22-إزالة الھيددروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 األوزون)

0 

 1.62 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيددروكلوروفلوروكربون 3.1.4

*   
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة  1

 ألف.-2في التذييل 
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  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:  1

ى   (أ) ق عل ابقة، وتعلي ة تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل حال
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 
ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك

ي ال روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل ن الخط ك م ر ذل دم غي د، وأن يق بل
رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك من ھ 7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي ذا االتف
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

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

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

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ذ   (ج) ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ا ف طلع بھ ي سيُض اطات الت ي للنش وصف خط
ذ ا ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن التج ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس لش

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  ي الفق ددة ف نة المح ذا الوصف الس ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل المنظور أن تط

ن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أ5الفرعية 
  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت.   (د) ات عل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
وب، ي ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي نبغي تق

البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

ة 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  رات الزمني ا (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت ا أنھ والنشاطات؛ كم
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
نة الجار ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة الش ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ ي

  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

 

ذ المشروع في يبدأ تنفيذ المشروع بإنشاء وحدة رصد المشرو  1 الغ في وزارة الزراعة لضمان تنفي ع واإلب
ة  وزارة الرقاب ي ال ة ف ة الھيدرولوجي يكون إلدارة األرصاد الجوي زة. وس ائج المنج ن النت ق م ت المناسب والتحق الوق

 اإلشرافية على الوحدة.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

  
ـة مسئولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسي  1

  التالي:

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ـمساعدة البلد في إعـداد خ  (ب) ـن في التذيي -4 لطة تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبي
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي التأّكد   (د) من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ديم  ى تق الغ عل ات اإلب وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ة   (و) ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ذة ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ المنف
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة  (ط)

رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو 

 ثنائية معنية؛

   تعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى اس  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدار

(ب) من التذييل 1رة الفرعية ـاق والفقــ(ب) من االتف5اء بالفقرة الفرعية ـا جــا لمـألف، وفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  

  تشتمل على األقل على:المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن   1

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشط  (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
  
دوالر أمريكي عن كّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1م من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف كيلوغرا
  ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 السادسالمرفـق 
  

  بين حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية معدل اتّفاق 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

ق البلد") واللجنة الجمھورية الو الديمقراطية الشعبية  (" يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1 ا يتعل تنفيذية فيم
ذييل  ّددة في الت ألوزون المح تنفدة ل واّد المس ة  -1بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للم ى كمي واّد") إل ألف ("الم

بما يتماشى مع الجداول  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  1,50ثابتة قدرھا 
 .ريالالزمنية لبروتوكول مونت

يّن في الصف األفقي  2 ى النحو المب واّد عل زام بحدود االستھالك السنوي للم ى االلت ـد عل من  2-1يوافق البل
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

رة ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبو-1إليھا في التذييل  ّددة في الفق له ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح
واد يتجاوز 3 ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للم

ذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي  واد  ألف ("الحد األقصى المسموح-2من الت ي من م ه لالستھالك الكل ب
تنفدة المرفق جيم، المجموعة األولى") باعتباره الخ طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المس

ادة في الصفّ -1لآلزون المحددة في التذييل   يناألفقيّ ينألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل م
 (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-2-4و  4-1-3

وفير  3 ى ت دأ، عل ة، من حيث المب ة التنفيذي اق، توافق اللجن ذا االتف ه المحددة في ھ د اللتزامات رھناً بامتثال البل
ة التنفيذ -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي د. وستوفر اللجن ل") للبل ذا ألف ("األھداف والتموي ة ھ ي

ذييل  ّددة في الت ة المح ة التنفيذي دأ، في اجتماعات اللجن ى  -3التمويل، من حيث المب ة عل ي للموافق ألف ("جدول زمن
 التمويل").

ذييل  4- ذكورة في الت واد الم ل أيضا  إجراء تحقق -2لقد يصل البلد الى حدود االستھالك لكل من الم ألف. ويقب
ة مستقّل حول الوصول الى تلك  الحدود رة الفرعي ه الفق ا تنص علي ة، كم ذة المعني ، بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّ

 (ب) من ھذا االتفاق.-5

د  5- اء البل ة عدم وف ل في حال ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التموي
ل  اع 60بالشروط التالية قب ل من اجتم ى األق اً عل ي  يوم يّن في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اللجن

 التمويل: للموافقة على

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

ونية. وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج الھيدروكلوروفلوروكرب
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق  ) ب(
 . 61/46الفقرتين  (ج) و (د) من المقرر  ع غير مطلوب؛ بما يتفق م

ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛
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ذييل   (د)  ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ة خطة لتنفي ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل د ق د ق ون البل ك -4أن يك ل ألف ("ش
ل الشريحة  ا تموي ي يُطلب فيھ ى السنة الت تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت
ع  ال جمي ى موعد اكتم التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حت

  ى ھذه الخطة؛األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا عل
 

أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة   ھــ)
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 

امتثال البلد لجدول  وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق.

  
ّددة في  6- سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المح

ذ نشاط -5التذييـل  ا ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفي اً ألدوارھ ابقة وفق ذ الشريحة الس ات خطة تنفي
رة  -5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  يّن في الفق ى النحو المب تقّل عل ق المس ذا الرصد أيضاً للتحقّ ألف. وسيخضع ھ

 (ب).5الفرعية 

ا، أو جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھ 7-
ذييل  واد المحددة في الت ة للم ق أسلس خفض وإزال ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقي

ة،  ة التنفيذي ا اللجن التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھ
رة الفرع ة كما ھو مبيّن في الفق ؤثر  5ي ي ت رات الرئيسية بإعادات التخصيص الت ق التغيي ة (د). وتتعل بصورة إجمالي

ق بقواعد أو سياسات  30على  ي يمكن أن تتعل ائل الت ا، أو المس في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھ
أما إعادات التخصيص غير فاق. الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االت

تّم  ذ، وي المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفي
دد  ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب ريحة. وسوف تع ذ الش ن تنفي ر ع ي التقري أنھا ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن إب

 االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة. األطراف لدى

ـد، وبصفة خاصة  8- ـات التبري سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدم
 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

المقررين  )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ا أو  9- وم بھ ي يق ة األنشطة الت اق وعن كاف ذا االتف ذ ھ يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفي
م المتحدة التي يُضطلع بھا نيابة ع امج األم نه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافت اليونيب (برن

ة فرنساعلى أن تكون  للبيئة) ا وافقت حكوم ذة الرئيسية") كم ة المنف ذة الرئيسية ("الوكال ة المنف ى أن تكون الوكال عل
ة) تحت إشرا ذة المتعاون ة المنف ة (الوكال ذة المتعاون ة المنف د الوكال ق بأنشطة البل ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف ف الوكال

يم  ال الرصد والتقي رامج أعم بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار ب
ت ذة المش االت المنف ن الوك ابع ألي م يم الت امج التقي ار برن ي إط ّدد األطراف أو ف ة للصندوق المتع ذا التابع ي ھ ركة ف

  االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ات  ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم دم بشأن خطة إدارة إزال طلب مق

ة المقدمة بخصوص الشرائح التالية،  رة الفرعي ا للفق ال ال الحصر التحقق المستقل وفق ى سبيل المث ك عل ا في ذل  5بم
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(ب). وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة 
ا  في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية ذ األنشطة المنصوص عليھ ق تنفي عن طري

ذييل  ة الت ي قائم ذة –6ف ة المنف د أبرمت الوكال ية. وق ذة الرئيس ة المنف ب الوكال ن جان امل م يق الش ار التنس ي إط اء ف ب
اق  ذا االتف ة في إطار ھ الغ والمسؤوليات الداخل الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلب

دأ، تي سيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المب
ـة في  ة بالرسوم المبيّن من  4-2 و  2-2 يناألفقيّ ينالصفّ على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاون

 ألف.-2التذييـل 

ي حال عدم تم 11- ي ف ددة ف واد المح ة الم ة بإزال ق األھداف المتعلق باب، من تحقي د، ألي سبب من األس ن البل ّك
ن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ل

ل. ويحق ى التموي ة عل اً لجدول الموافق ل وفق ى التموي ه الحصول عل ّق ل د  يح ديرھا، أن تعي ة، حسب تق ة التنفيذي للجن
ه  ى وفائ التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد عل

ى الت ة عل ل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافق موي
ألف، عن ّكل طن من  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل 

اقش تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  تنفاد األوزون. وسوف تن درات اس ان ق درة بأطن مق
د اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم ا رارات ذات الصلة. وبع ا الق متثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھ

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ؤثر عل 12- د ي تقبل ق ى لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المس
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ذة  13- ة المنف ذة الرئيسية والوكال ة المنف ة  و من الوكال ة التنفيذي ول من اللجن د ألي طلب معق سوف يستجيب البل
ذ ة المنف يح للوكال ه أن يت وع خاص علي اق. وبن ذا االتف ذ ھ ير تنفي ة لتيس ة المتعاون ذة المتعاون ة المنف ية والوكال ة الرئيس

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

ة  14- ة السنة التالي ا في نھاي رن بھ اق المقت ة واالتف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم يتم إنجاز خطة إدارة إزال
ة جرى -2تھالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االس اء أنشطة معلق ة بق ألف. وفي حال

ة  رة الفرعي ا للفق ا وفق ة عليھ رة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالي ة السنة 7(د) والفق ى نھاي ا حت ، فسيرجأ إتمامھ
ذييل  ا في الت ى ھ) (ب) و(د) و(ألف (أ) و-4المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھ إل

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

يّن في  15- تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المب
روتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في الب

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

ھذا االتفاق المحدث يحل محل االتفاق المعقود بين حكومة جمھورية الو الديمقراطية الشعبية واللجنة التنفيذية    -16
 في االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 2,30 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

  ب141
  3,24 األولى جيم

 5,54     المجموع
  

 ألف: األھداف 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 استنفاد األوزون)

    

 ال ينطبق 1.50 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.30 2.30

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 
األولى  المرفق جيم، المجموعة
(أطنان قدرات استنفاد 

 األوزون) 

    

 ال ينطبق 1.50 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.30 2.30

1.2 

التمويل المتفق عليه للوكالة 
) اليونيبالمنفذة الرئيسية (

 235,000 23,500 97,875       113,625 (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 30,550 3,055 12,724 0 0 14,771 مريكي) الرئيسية (دوالر أ

3.2 

التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة المتعاونة (فرنسا) 

 45,000 4,500 40,500        0 (دوالر أمريكي)

4.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 5,850 585 5,265 0 0 0 0 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

1.3 
المتفق عليه  إجمالي التمويل
 280,000 28,000 138,375 0 0 0 113,625 (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 36,400 3,640 17,989 0 0 0 14,771 أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا 

 316,400 31,640 156,364 0 0 0 128,396 (دوالر أمريكي)

 0.80 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-من الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة 1.1.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 1.50 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من 3.1.4

1.2.4 
أطنان قدرات ھذا االتفاق ( ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب141-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي 

 0 استنفاد األوزون)

2.2.4 
أطنان قدرات التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

 ال ينطبق استنفاد األوزون)

 3.24 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.2.4
  ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربون* ال يحتوي على أي تمويل خاص بتحويل 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Annex VI 
 

5 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
حددة سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة الم 1

 ألف.-2في التذييل 

  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:  1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
شاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير المواد، وكيفية إسھام مختلف الن

ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ت ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ رات خاصة المعلوم ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل مل التقري
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي . وسيغطي التقري

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ذييل ال ا في الت ة -1مشار إليھ رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب ف، كم ه 5أل اق. و اذا طلبت (ب) من االتف

دم  ين أن يق اللجنة التنفيذية ، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتع
ة  رة الفرعي ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل (أ) من 5التحقق من االستھالك لجمي

  االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ذ   (ج) ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ا ف طلع بھ ي سيُض اطات الت ي للنش وصف خط
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج

ارة إل ا اإلش ن الوصف أيض ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط
رة  ي الفق ددة ف نة المح ذا الوصف الس ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل المنظور أن تط

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  دم تفسيرا لھا؛على الخطة الشاملة وأن يق

ى اإلنترنت.   (د) ات عل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ديم  وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي

يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع  البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجر رة الفرعي ا للفق (ج) 1ى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ذة  ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي الش

  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي   )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

ألوزون األخرى  1. تنفذة ل واد المس ة والم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني سيتم رصد االستھالك السنوي من الم
 مارك وإدارة مكافحة التلوث ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة.من خالل إدارة الج

  

واد  2. ن الم الواردات م ق ب ا يتعل د فيم ة والرص ارة الرقاب ناعة والتج ارك ووزارة الص تتولى إدارة الجم وس
 المستنفدة لألوزون والمنتجات المحتوية على ھذه المواد على التوالي.

ا 3. ة أعم دة األوزون الوطني تتولى وح ى وس ة للحصول عل واد الكيميائي وزعي الم وردي وم ع م ل االتصال م
ارك.  ات من إدارة الجم نادية مع البيان ا بصورة إس دروكلوروفلوروكربون ومراجعتھ البيانات الخاصة باستھالك الھي
 وستجري وحدة األوزون الوطنية مسوحات منتظمة للسوق لقياس مدى تغلغل المواد غير الھيدروكلوروفلوروكربونية

 والتكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الھواء.

ألوزون  4. تنفدة ل واد المس ة الم د ومراقب راءات لرص ط واإلج ع الخط وزارات واإلدارات بوض تقوم ال وس
 المستخدمة في صيانة وخدمة المعدات الخاضعة لرقابتھا.

درات مع 5. اء الق ذ أنشطة بن د  ستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد تنفي ي التبري دريب تقن ة: ت االت المعني الوك
 (المعاھد الفنية)، وتدريب وموظفي اإلنفاذ (إدارات الجمارك وإدارة التجارة الداخلية).

راء  6. ر أو خب تقلة أو خبي سيسند اليونيب عملية التحقق من إنجاز أھداف األداء المحددة في الخطة لشركة مس
 استشاريين.

 ة المنفذة الرئيسيةألف: دور الوكال -6التذييل 

ى النحو   1 ـة المشروع عل ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيق
  التالي:

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 اإلزالة الخاّصة بالبلد؛ الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة

ـ  (ب) ـن في التذيي -4 لمساعدة البلد في إعـداد خطة تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبي
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4نفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل على النحو المبيّن في خطة ت

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة ب  )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الشرائح والخطة الش
ديم  ى تق الغ عل ات اإلب وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين ا  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت لمؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛
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 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  ة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكال  (ط)

رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو 

 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)

ة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2 منظم
واد  تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ مس

ة -1المذكورة في التذييل  الفقرة الفرعي ا جاء ب ة 5ألف، وفقا لم رة الفرعي اق والفق ذييل 1(ب) من االتف -4(ب) من الت
 ألف.

 
  المتعاونة باء: دور الوكالة المنفذة -6التذييل 

  

ة   1 ذه األنشطة في وثيق د ھ تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحدي
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة  مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة  (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ 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 

 
  

  خفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: ت -7التذييل 
  
دار  11وفقا للفقرة   1 ّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن ك

ألف -2من التذييل  2-1كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1ا الھدف المحدد في الصف لكل سنة لم يتحقق فيھ
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 السابعالمرفـق 
  

  بين حكومة ليبريا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافمعدل تّفاق ا
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض جمھورية ليبريا  (" يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-

  3,45ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1مال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في االستع
بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 

 .لبروتوكول مونتريال

من  2-1االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود 2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

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

ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المجموعة األولى": الھدف) باعتباره الخ مواد المرفق جيم،

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في - 1المواد المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-1-4الصف األفقي 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3لجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات ال
 التمويل").

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  4-
ا االتفاق، على النحو المبيّن ألف ("األھداف والتمويل") من ھذ-2من التذييل  2.1 الصفالمذكورة للمواد كما يأتي في 

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على ال 60بالشروط التالية قبل  نحو المبيّن في الجدول الزمني يوما

 التمويل: للموافقة على

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج  الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يوجد
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 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 تنفيذ -4الشريحة على ھيئة التذييل رير عن تنفيذ اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") 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 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20ا سابقا يزيد عن من الشريحة الموافق عليھ
  صرفت بالكامل؛

ذييل   (د)  ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ة خطة لتنفي ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل د ق د ق ون البل ألف ("شكل  -4أن يك
ل  ا تموي ي يُطلب فيھ ى السنة الت الشريحة تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت

ع  ال جمي ى موعد اكتم التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حت
  األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

 
ذلك، ورد تأكيد من الحكومة  أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما بعد  ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول 

 مدة ھذا االتفاق.إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل 
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ً ألدوارھا  ةألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابق -5التذييـل  وفقا

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة ألف - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  . وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد  ألف. وإعادات -1المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

لشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ ا
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

ذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفي 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؛

ار الكامل الشروط ال )ب ( ين االعتب ة بع ذة المعني المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب
 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-
ن التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت حكومة ألمانيا على أن تكو

الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

  ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.إطار برنامج التقييم التابع 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في  10-
أول طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار 

مقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الطلبات ال
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(ب). وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية  بالرسوم المبيّنـة في  5الفرعية 
 ألف.-2من التذييـل   2-2الصف األفقي 

ّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تم 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

مويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على الت
ألف، عن ّكل طن من  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
متثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم ا

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لى لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر ع 12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  و من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا  13-
علومات الضرورية للتحقق من االمتثال االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على الم

 لھذا االتفاق.

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
 ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
إلى ھ) ألف (أ) و(ب) و(د) و(-4شطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل المالية لتنفيذ األن

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
كافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. و

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

 
ثالث الان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ليبريا واللجنة التنفيذية في االجتماع   .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)

 5,3 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

   2011 2012 2013-
2014 

2015-
2019 

2020 Total  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1
جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استنفاد 

 األوزون)

 غير متوفر 3,45 4,77 5,3غير متوفرغير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  2.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 3,45 4,77 5,3غير متوفرر متوفرغي

(ألمانيا) التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 (دوالر أمريكي)

157.500   126.000 31.500 315.000 

 40.950 4.095 16.380   20.475تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2.2
 315.000 31.500 126.000   157.500 المتفق عليه (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل  1.3
 40.950 4.095 16.380   20.475 دعم (دوالر أمريكي)الإجمالي تكاليف  2.3
 355.950 35.595 142.380   177.975 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3
 1,85 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22-بونإجمالي اإلزالة من الھيددروكلوروفلوروكر 1.1.4
 0,00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( زالة اال 2.1.4
 3,45 فاد األوزون)أطنان قدرات استن( 22- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيددروكلوروفلوروكربون 3.1.4

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة  1

 ألف.-2في التذييل 

  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 
  
  ر وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقري  1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 

ازات و ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح الخب
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط
رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم

أ ديمھا، كحاالت الت ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع خير، وحاالت استخدام المرون
ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق
اق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن (أ) من االتف5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Annex VII 
 

5 

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 رر5ألف، كم م تق ا ل اق. وم  (ب) من االتف

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؛

اط  (ج) ي للنش ذ وصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ا ف طلع بھ ي سيُض ات الت
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج
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

ى رأ عل رة  المنظور أن تط ي الفق ددة ف نة المح ذا الوصف الس ي أن يغطي ھ املة. وينبغ الخطة الش
(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 

  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت. مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في ق  (د) ات عل اعدة للبيان
ديم  وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي
البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 

ة كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1ب
ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت

ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق
ر ة غي ة، سوف يشمل  أعاله. ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس مطلوب

ذة  ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي الش
  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  أعاله.(د) 1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
    

نظرا لمحدودية األموال المتوافرة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سيتم الرصد  1
األمر بواسطة البلد سواء بصورة مباشرة من خالل مكاتب يجري تعيينھا من وحدة األوزون الوطنية، وعندما يتطلب 

 يمكن استخدام خبراء استشاريين المساعدة في الرصد المحدد لألنشطة.

ه من جانب   2 ا يطلب التوجي ذة الرئيسية. وحيثم ة المنف سيتم الرصد بواسطة البلد بالتعاون والتنسيق مع الوكال
  لغاء.البلد من الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن الرصد، سيجري تحديد أي ثغرات أو أخطاء أو حاالت إ

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو   1
  التالي:

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 ّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛الخا

ـ  (ب) ـن في التذيي -4 لمساعدة البلد في إعـداد خطة تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبي
 ؛ألف



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Annex VII 

 

6 

د أُ   (ج) كملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة 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 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
 وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. 

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) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

رة     (ط) ا 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتش اق، تحدي د، من االتف ور مع البل
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ي)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ك)

شاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد الت 2
منظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك 

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

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن كّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1ذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك ال
  ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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  الثامنالمرفـق 
  

  حكومات بلدان جزر المحيط الھادئبين معدل اتّفاق 
  جزر الكوك، كيريباتي، جزر مارشال، واليات ميكرونيزيا الموحدة، 
  ناورو، نيوي، باالو، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفالو و فانواتو  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  كلوروفلوروكربونيةالھيدرو المواد بشأن تخفيض استھالك

  
  

جزر الكوك، كيريباتي، جزر مارشال، واليات ميكرونيزيا الموحدة،  ات:يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكوم 1-
ناورو، نيوي، باالو، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفالو و فانواتو  (كل واحدة منھا تدعى"البلد") واللجنة التنفيذية 

ألف ("المواّد")  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  فيما يتعلق بإجراء
بما يتماشى مع الجداول  2020يناير / كانون الثاني  1قبل حلول متري طن  39,40ثابتة قدرھا اجمالية إلى كمية 

 .الزمنية لبروتوكول مونتريال

من  2-1د االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدو 2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

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

ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع ، المجموعة األولى": الھدف) باعتباره الخمواد المرفق جيم

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في - 1المواد المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل 
 اد.(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المو  3-1-4الصف األفقي 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  4-
ھذا االتفاق، على النحو المبيّن ألف ("األھداف والتمويل") من -2من التذييل  2.1 الصفالمذكورة للمواد كما يأتي في 

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على  60بالشروط التالية قبل  النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما

 التمويل: للموافقة على

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

جد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يو
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 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؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ -4ذ الشريحة على ھيئة التذييل رير عن تنفياأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") 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 

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20يھا سابقا يزيد عن من الشريحة الموافق عل
  صرفت بالكامل؛

ذييل   (د)  ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ة خطة لتنفي ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل د ق د ق ون البل ألف ("شكل  -4أن يك
ا تموي ي يُطلب فيھ ى السنة الت ل الشريحة تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت

ع  ال جمي ى موعد اكتم التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حت
  األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

 
عد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما ب  ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول 

 ل مدة ھذا االتفاق.إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خال
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ً ألدوارھا  ةألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابق -5التذييـل  وفقا

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة أ - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  لف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للموا ألف. وإعادات -1د المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم  المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

فيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتن 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؛

ار الكامل الشروط  )ب ( ين االعتب ة بع ذة المعني المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب 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-
لمتحدة التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافت اليونيب (برنامح األمم ا

للبيئة) على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق 

  ار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.المتعّدد األطراف أو في إط
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ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في  10-
عليھا في إطار  أول طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق

الطلبات المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة 
(ب). وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في  5الفرعية 

 ألف.- 2من التذييـل   2- 2الصف األفقي 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول ال موافقة 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 

ار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إط
ألف، عن ّكل طن من  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
ة كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة التنفيذي

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذ 12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  و من الوكالة المنفذة الرئيسية  لتيسير تنفيذ ھذا  13-
الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال  االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة

 لھذا االتفاق.

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
حالة بقاء أنشطة معلقة جرى ألف. وفي -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
إلى ھ) ألف (أ) و(ب) و(د) و(-4المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل 

 ا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.حين إتمامھ

تنفذ جميع االتفاقات 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 يتّم تعريفھا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

إن ھذا االتفاق المعدل يحل محل االتفاق المعقود بين حكومات جزر كوك، وكريباتي، وجزر مارشال   -16
وواليات ميكرونزيا الموحدة، وناورو، ونيوي، وباالو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو واللجنة 

 تين للجنة التنفيذية.التنفيذية في االجتماع الثالث والس
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  التمويل العام  لـبلدان جزر المحيط الھادئ

  
  ألف: المـواد -1التذييل 

 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 60.62 األولى جيم22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  التمويلألف: األھداف و -2التذييل 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات استنفاد 
 األوزون)

    

 غير متوفر 39.40 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 60.62 60.62

قصى المسموح الحد األ 2.1
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات استنفاد 
 األوزون) 

    

 غير متوفر 39.40 54.55 54.55 54.55 54.55 54.55 60.62 60.62

1.2 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة الرئيسية 

(اليونيب) (دوالر 
 أمريكي)

873,375   0 0 636,525 0 0 0 0 186,100 1,696,000 

2.2 

تكاليف دعم الوكالة 
المنفذة الرئيسية 

(دوالر (اليونيب) 
 أمريكي) 

113,539   0 0 82,748 0 0 0 0 24,193 220,480 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق 
 1,696,000 186,100 0 0 0 0 636,525 0 0   873,375 عليه (دوالر أمريكي)

2.3 
م مجموع تكاليف الدع

 220,480 24,193 0 0 0 0 82,748 0 0   113,539 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 1,916,480 210,293 0 0 0 0 719,273 0 0   986,914 عليھا (دوالر أمريكي)

1.1.4 
 ات استنفاد األوزون)أطنان قدرالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون

21.21 

2.1.4 
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

0 

3.1.4 
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون

39.40 
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جزر كــوكحكومة   
 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 0.86 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد 
المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

   استنفاد األوزون)

 غير متوفر 0.56 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.86 0.86

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

   استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 0.56 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.86 0.86

1.2 
التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة الرئيسية 
 99,000 9,900 0 0 0 0 39,850 0 0 0 49,250 (اليونيب) (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 12,870 1,287 0 0 0 0 5,181 0 0 0 6,403 ريكي) الرئيسية (دوالر أم

1.3 
إجمالي التمويل المتفق 

 99,000 9,900 0 0 0 0 39,850 0 0 0 49,250 عليه (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم 

 12,870 1,287 0 0 0 0 5,181 0 0 0 6,403 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 111,870 11,187 0 0 0 0 45,031 0 0 0 55,653 يكي)عليھا (دوالر أمر
 0.30 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)عليھا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة   22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0.56 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 كيريباتيحكومة 

 

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 رات استنفاد األوزون)(بأطنان قد
 0.97 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد 
المرفق جيم، المجموعة 
 األولى (أطنان قدرات

   استنفاد األوزون)

 غير متوفر 0.63 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.97 0.97

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

   استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 0.63 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.97 0.97

1.2 

ه التمويل المتفق علي
للوكالة المنفذة الرئيسية 
(اليونيب) (دوالر 

 109,000 10,900 0 0 0 0 44,850 0 0 0 53,250 أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 14,170 1,417 0 0 0 0 5,831 0 0 0 6,923 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق 

 109,000 10,900 0 0 0 0 44,850 0 0 0 53,250 عليه (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم 

 14,170 1,417 0 0 0 0 5,831 0 0 0 6,923 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 123,170 12,317 0 0 0 0 50,681 0 0 0 60,173 عليھا (دوالر أمريكي)
 0.34 أطنان قدرات استنفاد األوزون)تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( المتفق على 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0.63 رات استنفاد األوزون)أطنان قد(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 جزر مارشالحكومة 
 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 3.99 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

لخصوصياتا الصف  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد 
المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

   استنفاد األوزون)

 غير متوفر 2.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.99 3.99

الحد األقصى المسموح به  2.1
الكلي من مواد  لالستھالك

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

   استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 2.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.99 3.99

1.2 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة الرئيسية 
(اليونيب) (دوالر 

 113,000 11,300 0 0 00 00047,700 54,000 أمريكي)

2.2 
دعم الوكالة المنفذة تكاليف 

 14,690 1,469 0 0 00 0006,201 7,020 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق 

 113,000 11,300 0 0 00 00047,700 54,000 عليه (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم 

 14,690 1,469 0 0 00 0006,201 7,020 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 127,690 12,769 0 0 00 00053,901 61,020 عليھا (دوالر أمريكي)
 1.4 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)تعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (التي ي  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 2.59 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 واليات ميكرونيزيا الموحدة حكومة

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  عةالمجمو المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 2.55 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

  قدرات استنفاد األوزون)

 غير متوفر 1.66 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.55 2.55 

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
(أطنان قدرات استنفاد 

  األوزون) 

 غير متوفر 1.66 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.55 2.55 

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 112,000 11,200 0 0 0 0 00046,925 53,875 (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 14,560 1,456 0 0 0 0 0006,100 7,004 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

1.3 
ي التمويل المتفق عليه إجمال

 112,000 11,200 0 0 0 0 00046,925 53,875 (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 14,560 1,456 0 0 0 0 0006,100 7,004 أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا 

 126,560 12,656 0 0 0 0 00053,025 60,879 (دوالر أمريكي)
 0.89 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 1.66 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك 3.1.4
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 ــاوروحكومة ن

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 0.18 لىاألو جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

   قدرات استنفاد األوزون)

 غير متوفر 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

   استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 74,000 7,400 0 0 0 0 00020,975 45,625 (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 9,620 962 0 0 0 0 0002,727 5,931 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 74,000 7,400 0 0 0 0 00020,975 45,625 (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم 

 9,620 962 0 0 0 0 0002,727 5,931 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 83,620 8,362 0 0 0 0 00023,702 51,556 عليھا (دوالر أمريكي)
 0.06 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0.12 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 يـــويحكومة ن

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 0.15 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

   قدرات استنفاد األوزون)

 غير متوفر 0.10 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات استنفاد 

    األوزون)

 غير متوفر 0.10 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 73,000 7,300 0 0 00 00020,075 45,625 (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 9,490 949 0 0 00 0002,610 5,931 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 73,000 7,300 0 0 00 00020,075 45,625 (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 9,490 949 0 0 00 0002,610 5,931 أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا 

 82,490 8,249 0 0 00 00022,685 51,556 (دوالر أمريكي)
 0.05 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0.10 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 ــــــــاالوحكومة ب

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 2.97 األولى جيم 22-ربونالھيدروكلوروفلوروك

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 
   قدرات استنفاد األوزون)

 غير متوفر 1.93 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.97 2.97

الحد األقصى المسموح  2.1
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 
   قدرات استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 1.93 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.97 2.97

1.2 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة الرئيسية 

الر (اليونيب) (دو
 120,000 12,000 0 0 00 00045,625 62,375 أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة 
المنفذة الرئيسية (دوالر 

 15,600 1,560 0 0 00 0005,931 8,109 أمريكي) 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق 

 120,000 12,000 0 0 00 00045,625 62,375 عليه (دوالر أمريكي)

2.3 
يف الدعم مجموع تكال

 15,600 1,560 0 0 00 0005,931 8,109 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 135,600 13,560 0 0 00 00051,556 70,484 عليھا (دوالر أمريكي)
 1.04 استنفاد األوزون)أطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 1.93 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 ـامــــواـــحكومة س

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 4.60 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

   قدرات استنفاد األوزون)

 غير متوفر 2.99 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.60 4.60

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 
ألولى المرفق جيم، المجموعة ا

(أطنان قدرات استنفاد 
   األوزون) 

 غير متوفر 2.99 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.60 4.60

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 148,500 14,850 0 0 0 0 00057,400 76,250 (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 19,305 1,931 0 0 0 0 0007,462 9,913 مريكي) الرئيسية (دوالر أ

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 148,500 14,850 0 0 0 0 00057,400 76,250 (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 19,305 1,931 0 0 0 0 0007,462 9,913 أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا 

 167,805 16,781 0 0 0 0 00064,862 86,163 أمريكي)(دوالر 
 1.61 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)قة عليھا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت المواف  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 2.99 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 زر سليمــــــانحكومة ج
 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 35.05 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

 المجموع

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
طنان المجموعة األولى (أ

 قدرات استنفاد األوزون)

 غير متوفر 22.78 31.54 31.54 31.54 31.54 31.54 35.05 35.05    

الحد األقصى المسموح  2.1
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استنفاد األوزون) 

متوفر غير 22.78 31.54 31.54 31.54 31.54 31.54 35.05 35.05      

1.2 

التمويل المتفق عليه 
للوكالة المنفذة الرئيسية 

(اليونيب) (دوالر 
 أمريكي)

110,250 00065,250 00 0 0 19,500 195,000 

2.2 

تكاليف دعم الوكالة 
  المنفذة الرئيسية

(دوالر  (اليونيب)
 أمريكي) 

14,333 0008,483 00 0 0 2,535 25,350 

1.3 
متفق إجمالي التمويل ال

 195,000 19,500 0 0 00 00065,250 110,250 عليه (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم 

 25,350 2,535 0 0 00 0008,483 14,333 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 220,350 22,035 0 0 00 00073,733 124,583 عليھا (دوالر أمريكي)

1.1.4 
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي ا

12.27 

2.1.4 
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

0 

3.1.4 
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل 

22.78 
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 ـــــــونغــــــاحكومة ت

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 2.55 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد 
المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

  استنفاد األوزون)

 غير متوفر 1.66 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.55 2.55 

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

  استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 1.66 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.55 2.55 

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 127,000 12,700 0 0 00 00049,550 64,750 (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 16,510 1,651 0 0 00 0006,442 8,418 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 127,000 12,700 0 0 00 00049,550 64,750 (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم 

 16,510 1,651 0 0 00 0006,442 8,418 الر أمريكي)(دو

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 143,510 14,351 0 0 00 00055,992 73,168 عليھا (دوالر أمريكي)
 0.89 زون)أطنان قدرات استنفاد األوالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 1.66 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 وـــــوفــــالــحكومة ت

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 1.64 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

   استنفاد األوزون)

 غير متوفر 1.07 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.64 1.64

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
طنان قدرات األولى (أ

   استنفاد األوزون) 

 غير متوفر 1.07 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.64 1.64

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة 
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 92,000 9,200 0 0 00 00034,925 47,875 (دوالر أمريكي)

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 11,960 1,196 0 0 00 0004,540 6,224 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 92,000 9,200 0 0 00 00034,925 47,875 (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم 

 11,960 1,196 0 0 00 0004,540 6,224 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 103,960 10,396 0 0 00 00039,465 54,099 عليھا (دوالر أمريكي)
 0.57 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 نان قدرات استنفاد األوزون)أطالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 1.07 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 ــــانواتــــــوحكومة فـ

 
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 رات استنفاد األوزون)(بأطنان قد
 5.11 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف

 المجموع

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

 استنفاد األوزون)قدرات 

    

 غير متوفر 3.32 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 5.11 5.11

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون) 

    

 غير متوفر 3.32 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 5.11 5.11

1.2 
عليه للوكالة التمويل المتفق 

المنفذة الرئيسية (اليونيب) 
 (دوالر أمريكي)

76,250 00057,400 00 0 0 14,850 148,500 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

(دوالر  (اليونيب) الرئيسية
 أمريكي) 

9,913 0007,462 00 0 0 1,931 19,305 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه 

 148,500 14,850 0 0 00 00057,400 76,250 (دوالر أمريكي)

2.3 
مجموع تكاليف الدعم 

 19,305 1,931 0 0 00 0007,462 9,913 (دوالر أمريكي)

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق 

 167,805 16,781 0 0 00 00064,862 86,163 عليھا (دوالر أمريكي)

1.1.4 
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون

1.79 

2.1.4 
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقت الموافقة عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

0 

3.1.4 
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون

3.32 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األول في السنة المحددة  1

 ألف.-2في التذييل 

  ئحألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرا -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:  1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 

ي الضوء  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ك
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط
رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم

ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت تق
ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5لفرعية المحددة في الفقرة ا

  األنشطة في السنة الحالية؛

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

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

ذ   (ج) ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ا ف طلع بھ ي سيُض اطات الت ي للنش وصف خط
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج
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  ي الفق ددة ف نة المح ذا الوصف الس ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل المنظور أن تط

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت. مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقر  (د) ات عل ير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ديم  وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي
البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 

ة كل طلب شريحة، كال من  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1السرود والوصف الخاص ب
ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت

ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق
ة، سوف يشمل أعاله. ومع أن  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي المعلومات الكمي

ذة  ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي الش
  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1ية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرع  )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

 سيكون الرصد الشامل مسؤولية وحدة األوزون الوطنية لكل بلد. 1

ة  2 راء مراجع ة وإج ة المعني ن اإلدارات الحكومي ة م ات المجمع ى البيان تنادا إل تھالك اس يجري رصد االس س
 جمعة من الموزعين والمستھلكين.مشتركة مع البيانات الم

 ستتولى وحدة األوزون الوطنية مسؤولية اإلبالغ وتقديم التقارير التالية بطريقة حسنة التوقيت: 3

 تقارير سنوية عن استھالك المواد تقدم ألمانة األوزون.  (أ)

 د األطراف.تقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ ھذا االتفاق تقدم للجنة التنفيذ للصندوق المتعد  (ب)

 .تقارير تتعلق بالمشروع تقدم للوكالة المنفذة الرئيسية  (ج)

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل . 

ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو   1
  التالي:

ن األداء والتحقّ  (أ) ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ي   (ب) ـن ف و المبي ى النح ـة عل ـر الالحق ـة والتقاريـ ـذ الشريح ة تنفي ـداد خط ي إع د ف اعدة البل مس
 ؛ألف- 4  لالتذييـ

د أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفي  (ج) ذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة 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 1(ج) و1لة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط تنفيذ الشرائح المقب

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
 وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. 

ذة ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلي  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ن المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

رة في حالة خفض التم  (ط) ا للفق د،  11ويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛
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 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ي)

 دعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق ب    (ك)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
 منظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك

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

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
أمريكي عن كّل دوالر  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 التاسعمرفـق ال

  
  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف واللجنة األرجنتينحكومة بين  معدل اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" األرجنتين يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
 330,58ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1ال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2017يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  مونتريال.

 
من  2.1الستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود ا 2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ھّداتھا بالتمويل المحّددة في ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتع- 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 ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في -1المواد المحددة في التذييل ھذا االتفاق لجميع 
  (االستھالك المؤھل المتبقي). 3.5.4و  3.4.4و  3.3.4و  3.2.4و  3.1.4ة األفقي وفالصف

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، م 3- ن 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"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
ا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذ 4-

(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك السنوي 5ووفقا للفقرة الفرعية 
بتكليف من حقيق المشار إليه أعاله ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى الت-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
المحدد في الجدول الزمني للموافقة على بالشروط التالية ثمانية أسابيع على األقل قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المنطبق 

 التمويل:
 

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 

تزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة السنوات التي ال يوجد فيھا ال
 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") -4لى ھيئة التذييل رير التنفيذ السنوية عاأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
  في المائة؛ 20 الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل وتشملھا، أو حتى 

  خيرة؛موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األ

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 

م يضمن امتثال الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظا
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
وار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة ألف ("مؤّسسات الرصد واألد - 5التذييـل 

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

 
ة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرون 7-

 ألف:-1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 
 

ة   (أ) إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب 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:

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )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؛ 

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،   )4(
ه عن  أو د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30إزال ة من مجم ي المائ ف

  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
ة الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ  الموافق عليھا، والت ر التنفي أنھا في تقري ة بش التنفيذي

  السنوي الالحق؛

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر كجزء من خط دم لتغيي ة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا. ويجب أن يُحدد في الطلب المق
ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ التكنولوجيا التك

ور ى أن الوف د عل ق البل ق األمر. ويواف بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س تنفاد األوزون الت درات اس ات ق
ل  توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل

  الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛ و
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رة   (د) 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.

االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  سوف يُولى 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؛ و

المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمن  (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني ف
 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  اليونيدوالتفاق. وقد وافقت التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا ا

ووافق البنك الدولي وحكومة إيطاليا على أن يكونا الوكاالت المنفذة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
االتفاق.  فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا المتعاونة (الوكاالت المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد 
 األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المشتركة في ھذا االتفاق.

 
ط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطي 10-

وتشمل ھذه (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
وم المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالت المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. وستق

باء –6الوكاالت المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل 
في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المتعاونة 

ت بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبا
وتوافق اللجنة التنفيذية من االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. 

و   2.2ة األفقي وفالمبيّنـة في الصفبالرسوم  والوكاالت المتعاونةحيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
 ألف.- 2من التذييـل  6.2و  4.2

 
في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-

بل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقألف-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 

ان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي ك
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

تھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االس
مقدرة بقدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على 

لمقبلة حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح ا
  أعاله. 5وفقا 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.
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 والوكاالت المتعاونةمن الوكالة المنفذة الرئيسية و لتنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة ا 13-
اإلطالع على  والوكاالت المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 

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

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5ة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعي
إتمامھا حتى نھاية السنة التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1
 

لمحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تنفذ جميع الشروط ا 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
  

 سادسمعقود بين حكومة األرجنتين واللجنة التنفيذية في االجتماع الان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق ال  -16
  والستين للجنة التنفيذية.

  

  تذييالت

 ألف: المـواد - 1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق  المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  نقطة البداية الموافق عليھا

 2008سنوي  استھالك
 266.20 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.57 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.83 األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 94.57 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.34 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

  377.51   المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

  المجموع  2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات الصنف

1.1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)
 ال ينطبق 360,63 360,63 360,63 400,70 400,70 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

2.1 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك 

الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 
 األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 

 ال ينطبق 330,58 360,63 360,63 400,70 400,70 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 

 (اليونيدو) (دوالر أمريكي) الرئيسية
8,435,542 0 685,388 0  314,612 0  0  125,000 9,560,542 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 

 %7.5(دوالر أمريكي) 
632,666 0 51,404 0 22,023 0 0 8,750 714,843 

3.2 
التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة 

 يكي)(البنك الدولي) (دوالر أمر
0 0 914,612 0  0 0  0  0 914,612 

4.2 
(البنك  تكاليف دعم الوكالة المتعاونة

 (دوالر أمريكي)  الدولي)
0 0 68,596 0  0 0  0  0 68,596 

5.2 
التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة 

 (إيطاليا) (دوالر أمريكي)
300,000 0 0 0  0 0  0  0 300,000 

6.2 
الة المتعاونة (إيطاليا) تكاليف دعم الوك
 (دوالر أمريكي)

39,000 0 0 0  0 0  0  0 39,000 

1.3 
إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)
8,735,542 0 1,600,000 0  314,612 0  0  125,000 10,775,154 

 822,439 8,750 0  22,023 0 120,000 0 671,666 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

3.3 
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)
9,407,208* 0 1,720,000 0 336,635 0 0 133,750 11,597,593 

 6,11   أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 53,46   أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-وفلوروكربونإزالة الھيدروكلور 2.1.4
 206,63   أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

1.2.4 
أطنان قدرات استنفاد لمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (ب ا141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون)
  

23,96 

2.2.4 
أطنان قدرات استنفاد ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون)
  

0 

 70,61   أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

1.3.4 
أطنان قدرات استنفاد ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (142- إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون)

  
0 

2.3.4 
أطنان قدرات استنفاد ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون)

  
0 

 14,34   أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب  (142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0   أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0   أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 1,57   أطنان قدرات استنفاد األوزون)(  123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
 0   أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 124-كلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من الھيدرو 1.5.4
 0   أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0,83    أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   124-لوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروك  3.5.4

*  الموافق عليه في االجتماع الحادي و الستين للجنة التنفيذية
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 
  
حددة في التذييل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع الثاني في السنة الم .1
  ألف.- 2
 

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير   (أ)
ى ح ق عل ابق، وتعلي ا، الس اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ال

ي أزيلت  وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت
دائل ذات الصلة  ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات  التي ر في االنبعاث أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي
ديات  رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن الص
ى الظروف  رات تطرأ عل المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي

ى ف 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
أخير، وحاالت  ديمھا، كحاالت الت معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطط التنفيذ السنوية السابق تق
ي ه ف ى النحو المنصوص علي  استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، عل

ر  7الفقرة  ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يق
ة  اق، ويمكن باإلضافة 5المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعي (أ) من االتف
  إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

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

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

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق ة السنة المزمع ى نھاي ا حت وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ
رابط راز الت ع إب ملھا، م ذ  وتش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج ع أخ ين األنشطة وم ب

الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن 
ة  رات ممكن دم المحرز، فضال عن أي تغيي املة والتق يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الش

ي من المنظور أن ت ددة ف نوات المح ذا الوصف الس املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش طرأ عل
ى 5الفقرة الفرعية  ي أدخلت عل (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات الت

ة  الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  قرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛بوصفه الت

ة   (د) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ

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

  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ و

  ) أعاله.د( 1(أ) إلى 1فرعية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات ال  )ھ(
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
     

 

ستقوم وحدة األوزون الوطنية بتنظيم اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة في الصناعة،   -  1
وزارتي الصناعة ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والھيدروفلوروكربونية، وأطراف حكومية (

والخارجية) ومختلف جمعيات الصناعة وجميع القطاعات المعنية من أجل إعداد االتفاقات والتدابير الضرورية للقيام 
  باألنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المحدد وبشكل منسق. 

وروكربونية في مرحلة الحقة، عندما سيتم إعداد استراتيجية اإلزالة في قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفل  -  2
توافق اللجنة التنفيذية على الخطوط التوجيھية المعنية. وحتى ذلك الحين، سيتم رصد اإلنتاج سنويا والتحقق منه 

  بزيارات في الموقع يقوم بھا خبراء دوليين مستقلين. 

  ستكون كل وكالة منفذة مسؤولة عن مجال أنشطتھا والمشروعات الفرعية.   -  3

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن اإلدارة الشاملة ورصد التقدم والتحقق من األداء واإلبالغ ألمانة   -  4
  الصندوق واللجنة التنفيذية. 

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المتعاونة (البنك الدولي) بتنفيذ المشروع الفرعي للمرحلة األولى من   -  5
الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستنفذ الوكاالت المنفذة مشروعاتھا الفرعية وفقا لألدوار خطة إدارة إز

  واإلجراءات الخاصة بكل وكالة. 

ستقوم الوكالة المتعاونة (البنك الدولي) بتقديم تقرير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية حول التقدم المحرز في   -  6
لتقارير المرحلية الدورية للوكالة المنفذة الرئيسية. كما ستقوم أيضا بتنسيق أنشطتھا مشروع مابي وسيتم إدراجه في ا

من خالل أمانة الصناعة ووكيلھا المالي. وستعمل الوكالة المنفذة الرئيسية بالتعاون الوثيق مع وحدة األوزون الوطنية 
الة المنفذة الرئيسية. وستقوم وحدة ومع المستفيدين. وسيتم العمل تحت إشراف وتوجيه مدير المشروع في الوك

 الوطنية بالتنسيق المحلي الضروري والرقابة. األوزون
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:  1
  

الي ب  (أ) ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف مقتضى ھ
ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

ا تقديم تح  (ج) قّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن 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 1(ج) و1ط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خط

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 األف لتق ديم وتشتمل متطلب ى تق الغ عل ت اإلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكاالت المتعاونة؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛   (و)
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 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

مة  (ح) ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ  ضمان وج فافية واإلب بالش
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكاالت المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ة االت المتعاون ود اوالوك ف بن ذة أو ، تخصيص التخفيضات لمختل ة منف ل وكال ل ك ة ولتموي لميزاني

 ثنائية معنية؛

 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ و  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

ن االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء أعَرب عنھا بعي 2
كيان مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك 

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

  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

تكون الوكاالت المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة، وتشتمل على   1
  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ذة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم   (ب) ة المنف ى الوكال األنشطة التي تمولھا الوكاالت المتعاونة، والرجوع إل
  الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ و

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
  ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  يضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخف -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 258من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2.1كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2.1الھدف المحدد في الصف لكل سنة لم يتحقق فيھا 
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  العاشرالمرفـق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف حكومة أرمينيابين معدل  اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  
) واللجنة التنفيذية بخصوص تخفيض االستخدام المحدد "البلد"رمينيا (أتمثل ھذه االتفاقية تفاھما بين حكومة  1-

واد الم ي للم ذكورة ف ألوزون الم تنفدة ل قمالس واد"أ ( -1رف ل "الم انييناير 1) قب انون الث داول  2015 /ك ا بالج التزام
ل الحد ا 6,30الزمنية لبروتوكول مونتريال، إلى مستوى  ى لالستھالك ألطن من المواد المستنفدة لألوزون بما يمث عل

  كول مونتريال.بناء على جدول التخفيض الخاص ببروتو 2015المسموح به لعام 

ّين في الصف األفقي  2- ى النحو المب واّد عل من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للم
ذييل  ل") -2الت داف والتموي ف ("األھ ن  أل واد فضال ع ع الم ونتلایر لجمي ول م يض ببروتوك ي للتخف دول الزمن الج

ّددة ألف. ويقبل البلد أ-1المشار إليھا في التذييل  ل المح داتھا بالتموي ة بتعّھ ة التنفيذي ّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن
ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة  ل من الصندوق المتع د من التموي ي مزي ، يفقد الحق في طلب أو تلّق

ذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  ه لالستھالك  ألف (الحد األقصى-2من الت المسموح ب
ع الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى) باعتباره الخ اق لجمي ذا االتف طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھ

 ينألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف-1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) المواد كل من من  3-2-4و  3-1-4 يناألفقي

اق، ت 3- ذا االتف قرھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ وفير  واف ى ت دأ، عل ة، من حيث المب ة التنفيذي اللجن
ة -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ة التنفيذي ذا  ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجن ھ

ى  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  ة عل ي للموافق ألف ("الجدول الزمن
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل  4-
ّين إجراء تحّقق مستقّل بتكليف م ى النحو المب ذكورة، عل ن الوكالة المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك الم

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

د  5- اء البل ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وف
ً  60بالشروط التالية قبل  ي  يوما ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اع اللجن على األقل من اجتم

 للموافقة على التمويل :

ع  ) أ( ي جمي ة ھ نوات المعني ة. والس نوات المعنّي ع الس ددة لجمي داف المح ق األھ د حق د ق ون البل أن يك
وا ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيھ ي تم نة الت ذ الس نوات من د الس

رامج  ات الب اإلبالغ ببيان زام ب ا الت د فيھ ي يوج نوات الت تثنى الس ة. وتس الھيدروكلوروفلوروكربوني
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ذا التحقق ) ب( ة أن ھ ة التنفيذي ررت اللجن  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا ق
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛
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ذييل   (د) ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ة خطة لتنفي ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل ألف ("شكل  -4أن يكون البلد قد ق
ل الشريحة تنفيذ الشرائح") تغ ةتقرير وخط ا تموي ي ُيطلب فيھ ى السنة الت طي كل سنة تقويمية حت

ع  ال جمي التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حتى موعد اكتم
ذه  ى ھ ا عل ى موافقتھ د حصل عل ون ق رة، وأن يك ريحة األخي ة الش ي حال ه ف واردة في طة ال األنش

  الخطة؛

جراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إ 6-
وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ھذا الرصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 

 (ب).5قرة الفرعية ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الف -5

ا، أو جزء  7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع
ذييل  ذا -1من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في الت ألف من ھ

ة وأن االتفاق. وإعادات التخصيص المصّنفة  ذ الشريحة التالي بقاً في خطة تنفي ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس كتع
(د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص  5توافق عليھا اللجنة التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

عليھا، أو المسائل التي يمكن أن  في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق 30بصورة إجمالية على التي تؤثر 
اق.  ذا االتف تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھ
ا،  ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ر المصّنفة كتع أما إعادات التخصيص غي

الغ والتي تكون عندئذ قيد  التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مب
 .متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

د، وبصفة خاصة سوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـ 8-
 لما يلي:

د تطرأ  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين  )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتب
 طة.خالل تنفيذ الخ 49/6و 41/100

ا أو  9- وم بھ ي يق ة األنشطة الت يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كاف
ائيالتي ُيضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق  م المتحدة اإلنم  برنامج األم

ذة الرئيسية (يعلى أن  قكون الوكالة المنف ا واف ذة الرئيسية") كم ة المنف ة "الوكال م المتحدة للبيئ امج األم ى أن  برن عل
ق بأنشطة ي ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكال

ي  ة الت يم الدورّي ات التقي ال الرصد البلد بموجب ھذا االتفاق. وُيوافق البلد على عملي رامج أعم د ُتجري في إطار ب ق
ذتين المشتركتين  التين المنف والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوك

 في ھذا االتفاق.

صل في أول الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المف ستكون 10-
ات  ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزال
ة رة الفرعي ا للفق ال ال الحصر التحقق المستقل وفق  5 المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المث

مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق و (ب).
ا  ذ األنشطة المنصوص عليھ ق تنفي في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طري

ذييل  ة الت ي قائم ذة الرئي–6ف ة المنف ب الوكال ن جان امل م يق الش ار التنس ي إط اء ف ذة ب ة المنف د أبرمت الوكال ية. وق س
اق  ذا االتف ة في إطار ھ الغ والمسؤوليات الداخل الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلب

وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
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من  4-2و   2-2 يناألفقيين الوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصفو تزويد الوكالة المنفذة الرئيسيةعلى 
 .ألف-2التذييـل 

واد المحددة في  11- ة الم ة بإزال ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل في حال عدم تمّك
ه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب اق، فعندئ ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتف

د  ديرھا، أن تعي ة، حسب تق لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ي التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول  ة ازمن ّدده اللجن ل تح ى التموي ة عل نقح للموافق ى م د عل رھن البل د أن يب ة بع لتنفيذي

ى  ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التموي
ذييل  ّددة في الت ف، عن  -7التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المح أل

ر الُمنجزة في أي سنة من السنوات، ّكل طن  تنفاد األوزون. من تخفيضات االستھالك غي درات اس ان ق درة بأطن مق
رارات  ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتث

 .5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية

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

و 13- د ألي طلب معق ذة سوف يستجيب البل ة المنف ذة الرئيسية [والوكال ة المنف ة ومن الوكال ة التنفيذي ل من اللجن
ة]  ذة المتعاون ة المنف ذة الرئيسية [والوكال ة المنف المتعاونة] لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكال

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

ة يتم إ 14- ة السنة التالي ا في نھاي رن بھ اق المقت نجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتف
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

ة التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة  رة 5الفرعي ة السنة 7(د) والفق ى نھاي ا حت ، فسيرجأ إتمامھ
ى ھألف (أ) و(ب) و(د) و(-4المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل  ) إل

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

تفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا اال 15-
تّم  م ي ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ ا المعن اق لھ ذا االتف تعملة في ھ ة المصطلحات المس اق. وكاف ھذا االتف

 تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

رمينيا واللجنة التنفيذية في االجتماع الثاني والستين أمة تلغي ھذه االتفاقية المعّدلة االتفاقية الموقعة بين حكو  .16
  .  للجنة التنفيذية
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 7,00 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141-لوروفلوروكربونالھيدروك
سابقة الخلط ال تالبوليوالفي  الموجود

 المستوردة

 0,83 األولى جيم

7,83      المجموع
 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 التعريف  الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجد 6,30 7,00 7,00ال يوجدال يوجدال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  1-2
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 

 ال يوجد 6,30 7,00 7,00ال يوجدال يوجديوجدال 

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 2-1
(دوالر  (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)

 أمريكي)

265,661 297,177 0 0 0* 0 562,838 

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

19,925 22,288 0 0 0 0 42,213 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  2-3
(دوالر  (برنامج األمم المتحدة للبيئة)

 أمريكي)

31,515 0 0 0 7,485 0 39,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر  2-4
 %13 أمريكي)

4,097 0 0 0 973 0 5,070 

 601,838 0 7,485 0 0 297,177  297,176 لي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي)إجما 3-1

 47,283 0 973 0 0 22,288 24,022 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3-3
 أمريكي)

321,198 319,465 0 0 8,458 0 649,121 

 1,40 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -ھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4-1-1
 0 ن)أطنان قدرات استھالك األوزوالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22 –ھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  4-1-2
 5,60 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22 –ھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا ال تالبوليوالفي  الموجود ب141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

 ك األوزون)أطنان قدرات استھالاالتفاق (
0,83 

سابقة الخلط المستوردة التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة ال تالبوليوالفي  الموجود ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 أطنان قدرات استھالك األوزون)موافق عليھا (

0 

أطنان قدرات (سابقة الخلط المستوردة ال تالبوليوال في الموجود ب141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
 استھالك األوزون)

0 

 

    مسحوبة من المرحلة األولى.  (SAGA)* أموال مرتبطة بــشركة ساغا  
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

يس ق 1- د ل ي موع ه ف ة علي ة للموافق ل الشرائح المقبل ي تموي اع األسيجري النظر ف ل االجتم رب نة  خي ي الس ف
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 

 سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء: 1-

ة  (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال  تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل
لط  ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي الم
التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة 
ك من  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل

رات خاصة الم ى معلومات عن أي تغيي ر أيضا عل علومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
ع السنوات ذات الصلة من ال ر المسرود جمي تغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري

ك أن يشمل أيضا معلومات 5المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف
  عن األنشطة في السنة الحالية؛

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

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
ع السنوات ذات ال رة ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي ى النحو المحدد في الفق صلة عل

  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5الفرعية 

ذ   (ج) ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ا ف ي سُيضطلع بھ اطات الت وصف خطي للنش
ار ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق . وينبغي أن يتضمن التجارب المكتس

ن  ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل الوصف أيضا اإلش
ن ذا الوصف الس املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش رة  ةالمنظور أن تطرأ عل المحددة في الفق

ة  ن ا5الفرعي ر م ات اعتب دد أي تنقيح ي أن يح ا أن الوصف ينبغ اق. كم ن االتف لضروري (د) م
  إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيانات  (د) . عل
ديم  وب، ينبغي تق ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطل

ة البيانات على االن ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق ترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتع
ة  رة الفرعي ر الفق التقرير (انظ رود والوصف الخاص ب ن الس ال م ريحة، ك ب ش ل طل ع ك (أ) 1م

ة  ة والنشاطات؛ 1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعي رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
تلم بال ا س ا أنھ رة كم ا للفق املة وفق ة الش ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي معلوم

ة، 1الفرعية  ابقة والمقبل (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات الس
ة  د والوكال سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البل

  منفذة الرئيسية في ذلك؛ال

ة من   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات ال
  (د) أعاله.1إلى 
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

 
 سوف يتم تنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية.  .1

الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز في تنسيق ترتيبات الرصد مع وحدة األوزون الوطنية،  سوف تضطلع .2
وذلك على أساس واليتھا في رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون، وسوف تستخدم السجالت الخاصة 

لتي تقع في بھذه الواردات للمراجعة األفقية والرأسية في جميع برامج الرصد في المشروعات المختلفة ا
نطاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية أيضا بالتعاون 
مع الوكالة المنفذة المتعاونة بالتنسيق مع وحدة األوزون الوطنية فيما يتعلق بالواردات والصادرات غير 

  .نصح للوكاالت الوطنية المعنيالمشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إسداء ال

  التحقق واإلبالغ
 

(د)، تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة اختيار اللجنة  45/54تمشيا مع المقرر  .3
التنفيذية ألرمينيا لعملية مراجعة ذات صلة. وبناء على المناقشات التي دارت مع أرمينيا، ينبغي للوكالة 

سية أن تختار المؤسسة المستقلة (للمراجعة) إلجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد المنفذة الرئي
  الھيدروكلوروفلوروكربونية وھذا البرنامج المستقل للرصد.

سوف يتم إعداد تقارير الرصد والتحقق منھا كل عام قبل االجتماع الثالث للجنة التنفيذية. وسوف تتضمن  .4
  ت الواردة في تقارير التنفيذ السنوية التي تطلبھا اللجنة التنفيذية.ھذه التقارير المدخال

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ـة المشروعطة تحدد نشمن األستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة   1- ى النحو  في وثيق عل
  :التالي

ق ا  (أ) ق من األداء والتحّق ة ضمان التحّق ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ لم
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ـ ةمساعدة البلد في إعـداد خط  (ب) -4 لتنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذيي
 ؛ألف

ة  (ج) ة التنفيذي ق للجن أمين التحّق د  ت ا ق ة بھ نوية المرتبط طة الس ت وأن األنش د تحقق داف ق ن أن األھ م
 ألف.-4أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة 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 1(ج) و1تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط تنفيذ الشرائح المقبلة 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ديم  وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تق

 لنشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛تقارير عن ا
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ذة   (و) ة المنف ا الوكال ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

يذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنف  (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة   )ي( د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة والوكاالت الم ة منف ل كل وكال نفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتموي
 أو 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(

د ا 2- ار بع ية باختي ذة الرئيس ة المنف تقوم الوكال ار، س ين االعتب ا بع َرب عنھ ذ أي آراء يع د وأخ ع البل اور م لتش
تھالك  ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ة مس منظم

ذييل  ي الت ذكورة ف واد الم الفقرة الفرع-1الم اء ب ا ج ا لم ف، وفق ة أل ة 5ي رة الفرعي اق والفق ن االتف ن 1(ب) م (ب) م
 ألف.-4التذييل 

  
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ة   1 ذه األنشطة في وثيق تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحديد ھ

  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  أ)(

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ذة   (ج) ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل ى تقديم تقارير عن ھ ة عل ارير المجمع ا في التق الرئيسية إلدراجھ
     ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل  

دار  11وفقا للفقرة   1- ل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن  2 500من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التموي
ذييل  2-1المستوى المحدد في الصف  من االستھالك يتجاوزمتري كّل طن  ا -2من الت م يتحقق فيھ ألف لكل سنة ل

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 

  
  ألف: ترتيبات محددة القطاعات -8التذييل 
  .ال شيء
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 الحادي عشرالمرفق 

 اآلراء التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات 
 الرابع والسبعينالتعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع 

 أفغانستان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألفغانستان (المرحلة  -1
بيانات تشير إلى أن البلد في حالة امتثال بالسابعة)، والحظت مع التقدير أن أفغانستان أبلغت أمانة األوزون 

ألوزون وإشراك أصحاب المصلحة لوطني جديد  مالحظة تعيين موظفاللجنة التنفيذية ويسر لبروتوكول مونتريال. 
بما بفعالية التعزيز المؤسسي بأن أفغانستان سوف تنفذ خطة عمل  عن تفاؤلھاتنفيذ الوطنية، والالرئيسيين في أنشطة 

، وأنشطة لوقف التجارة غير المشروعة. وتأمل موظفي الجمارك، وتدريب أصحاب المصلحةالتنسيق بين في ذلك 
والمرحلة األولى  مشروع التعزيز المؤسسيالمرحلة التالية من  أفغانستان في العامين القادمينتنفذ  ذية أناللجنة التنفي

 نجاح.بمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 أنغوال

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألنغوال (المرحلة  -2
االمتثال لتجميد  التي تشير إلى 7بيانات المادة بأمانة األوزون أبلغت الخامسة)، والحظت مع التقدير أن أنغوال 
يناير/كانون الثاني  1بحلول تحقيقه  المطلوب مستوى خط األساس عنداستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

والتي تشير إلى الموعد المحدد في  2013عام لبيانات البرنامج القطري  تقديم. ويسر اللجنة التنفيذية أن تالحظ 2013
ين في العام ،أنغوال ستواصل توقع اللجنة التنفيذية أنوتن البلد لديه نظام فعال لجمع المواد المستنفدة لألوزون. أ

في المائة في  10تخفيض بنسبة النجاح لتحقيق بتنفيذ أنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ،القادمين
لتحقيق البلد  وإعداد 2015يناير/كانون الثاني  1 بحلول المطلوب استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .2020انون الثاني يناير/ك 1بحلول  المطلوبفي المائة  35تخفيض بنسبة ال

 بوتان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوتان (المرحلة  -3
بيانات بلصندوق اأمانة و 2013لعام  7السادسة)، والحظت مع التقدير أن بوتان أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة 

أن بأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير وامتثال لبروتوكول مونتريال. حالة ي في وھ 2013لعام تنفيذ البرنامج القطري 
إدارة إزالة المواد إلى أن خطة  تبشكل جيد وأشار يعملالتراخيص والحصص إلصدار بوتان لديھا نظام 

اللجنة التنفيذية على  فإن بالتاليوبوتان تم تنفيذھا وتعميمھا في عملية التخطيط الوطني. الھيدروكلوروفلوروكربونية ل
تدابير الرقابة  لتمكين البلد من تحقيقوالسياسات  المشروع مستوى كل منأن بوتان ستواصل أنشطتھا على  فيثقة 

 القادمة الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 البوسنه والھرسك

تجديد مشروع التعزيز المؤسي  استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير النھائي وخطة العمل المقدمين مع طلب -4
(المرحلة الخامسة) للبوسنه والھرسك، والحظت مع التقدير أن البلد في حالة امتثال اللتزامات اإلبالغ عن البيانات 
ً مع االرتياح باإلجراءات الفورية التي اتخذتھا وحدة  ألمانتي األوزون والصندوق. وتحيط اللجنة التنفيذية علما

المبلغة إلى أمانة  2014للعام  7ضمان امتثال البلد اللتزامات البروتوكول، وبأن بيانات المادة األوزون الوطنية ل
األوزون تدل على أن البوسنة والھرسك قد عادت إلى االمتثال لبروتوكول مونتريال. وعالوة على ذلك أحاطت اللجنة 

ً بأن البوسنه والھرسك عضو نشط في الشبكة اإلقليمي ة ألوروبا وآسيا الوسطى، وتشيد بمساھمة البلد التنفيذية علما
الكبيرة في اإلقليم من حيث خبراته التقنية وتجاربه المتعلقة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 
وتأمل اللجنة التنفيذية في أن يواصل البلد، خالل السنتين القادمتين، تنفيذ خطته إلدارة إزالة 

 لوروفلوروكربون بنجاح كبير لضمان االمتثال للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال لخفض ھذه المادة.الھيدروك
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 بوركينا فاسو

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبوركينا فاسو (المرحلة  -5
إلى أن البلد  التي تشير 2013 عام بياناتبأمانة األوزون  أبلغتالحادية عشرة)، والحظت مع التقدير أن بوركينا فاسو 

وأنه في  2013المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى خط األساس بحلول عام من حقق تجميد االستھالك 
عد جديد بالموظف األوزون الوطني  تيسر اللجنة التنفيذية أن بوركينا فاسو عينوبروتوكول مونتريال. حالة امتثال ل

 أمل اللجنة التنفيذيةوت. العدد الكافي من الموظفيناآلن  بھارحيل شاغل الوظيفة السابق، وأن وحدة األوزون الوطنية 
بنجاح لتحقيق إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بوركينا فاسو المرحلة األولى من خطة  أن تنفذ لذلك في

في المائة من خط  10د من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة للح ةاالمتثال لتدابير الرقابة المقبل
يناير/كانون الثاني  1بحلول المائة  35 البالغةاألساس لالمتثال والشروع في أنشطة من أجل تحقيق خطوة التخفيض 

2020. 

 كمبوديا

لمؤسسي لكمبوديا (المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز ا -6
يانات ببأمانة الصندوق و 2013لعام  7بيانات المادة بأمانة األوزون  أبلغتالثامنة)، والحظت مع التقدير أن كمبوديا 

الحظ أن كمبوديا قد حققت انخفاضا تيسر اللجنة التنفيذية أن وفي الوقت المحدد.  2013لعام تنفيذ البرنامج القطري 
قر مع التقدير أن ت، و2013لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام لفي المائة من خط األساس  35 يزيد عن
المواد  من واردات والصادراتالبشكل جيد على  يعملالتراخيص والحصص إلصدار نظام  لديھاكمبوديا 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إدارة إزالةالھيدروكلوروفلوروكربونية. والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن خطة 
وبالتالي فھي على ثقة من أن كمبوديا ستواصل أنشطتھا على مستوى كل من  مقررا ھو ھا كميجري تنفيذ كمبوديال

 بروتوكول مونتريال.المشروع والسياسات لتمكين البلد من تحقيق تدابير الرقابة التالية بموجب 
 

 شيلي

التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية تجديد مشروع  طلبمع رير المقدم استعرضت اللجنة التنفيذية التق -7
ستھالك المواد اإلزالة الكاملة الالخطوات الالزمة للحفاظ على  تتخذشيلي، والحظت مع التقدير أن شيلي لعشرة) 

يھا في المنصوص عل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالوفاء بتدابير الرقابة على الكلوروفلوروكربونية و
حكومة شيلي لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد بمونتريال. وتشيد اللجنة التنفيذية  بروتوكول

وإنشاء المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  لمراقبةالھيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي، ومتابعة المرسوم المعدل 
برنامج المضطلع به لوضع ربونية. وتقدر اللجنة التنفيذية العمل لمنتجات ومعدات المواد الھيدروكلوروفلوروك سجل

ضوابط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  علىإلصدار الشھادات لتقنيي التبريد، وتدريب موظفي الجمارك 
ئق والتدريب على التكنولوجيا الجديدة والبدائل في العديد من القطاعات بما في ذلك التبخير والحماية من الحرا

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واألھداف  إزالةتحدي  بشأنمستوى التوعية  أيضااللجنة التنفيذية ويسعد والتبريد. 
تستند ، وسوف ينباھروتقدم نجاح المقررة ب تھاشيلي تنفيذ أنشطتواصل اللجنة التنفيذية أن وتأمل الوطنية في شيلي. 

 .وتواصل البناء عليھا المواد المستنفدة لألوزون الحالية إزالةإنجازات  إلى

 كولومبيا

(المرحلة العاشرة) التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  -8
لمواد ل اإلزالة الكاملةالخطوات الالزمة للحفاظ على  تتخذلكولومبيا، والحظت مع التقدير أن كولومبيا 

المواد على تدابير الرقابة الوفاء بلوروفلوروكربونية والھالونات ورابع كلوريد الكربون، والك
على حكومة كولومبيا بمونتريال. وتشيد اللجنة التنفيذية  المنصوص عليھا في بروتوكول الھيدروكلوروفلوروكربونية

إعداد استراتيجية للمرحلة و، 2013ني كانون الثايناير/ 1 فيتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المستمرة لتعزيز وضمان استدامة  ھاالھيدروكلوروفلوروكربونية، وجھودخطتھا إلدارة إزالة المواد الثانية من 

كجزء من المرحلة األولى من الخطة. وأخذت اللجنة التنفيذية علما الخدمة األنشطة التي يجري تنفيذھا في قطاع 
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االحترار العالمي المنخفضة،  ذات إمكانيةالمقدمة إلى المستخدمين النھائيين، واختيار البدائل المساعدة التقنية ب
الخاص، وتعزيز اإلطار القانوني الذي يدعم األنشطة المذكورة القطاع الحكومة ومن  وإشراك أصحاب المصلحة

التزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال لوفاء بلاللجنة التنفيذية الجھود واألعمال التي تقوم بھا كولومبيا ويسعد أعاله. 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشأن إزالة وأنشطته  ه بشأن التعزيز المؤسسيتنفيذ مشروعأن يواصل البلد وتأمل 

 نجاح باھر.ب

   جيبوتي

المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجيبوتي (المرحلة  اللجنة التنفيذية التقرير استعرضت -9
أن البلد في حالة  التي تشير إلى 2013 عام بياناتبأمانة األوزون  أبلغتالسادسة)، والحظت مع التقدير أن جيبوتي 

في المائة  10سبة ض بالفعل استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد بنوخفّ  امتثال لبروتوكول مونتريال
في العامين القادمين، على التقدم ، جيبوتي ستبني ھا بأناللجنة التنفيذية عن توقعوتعرب من خط األساس لالمتثال. 

المواد المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإنفاذ التشريعات واألنظمة إزالة المحرز للحفاظ على أنشطة 
، وبدء 2015عام لبروتوكول مونتريال المنصوص عليھا في يق تدابير الرقابة المستنفدة لألوزون من أجل تحق

 1في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  في المائة 35 نسبتهاألنشطة الرامية إلى تحقيق تخفيض 
 .2020يناير/كانون الثاني 

 غينيا االستوائية

طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغينيا االستوائية ستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع ا -10
 التي تشير إلى 2013 عام بياناتبأمانة األوزون  أبلغت(المرحلة الثانية)، والحظت مع التقدير أن غينيا االستوائية 

خيص االتربنظام إصدار خط األساس لالمتثال. وتقر اللجنة التنفيذية مع التقدير  عند 2013االمتثال لتجميد عام 
ولذلك بيانات البرنامج القطري. بإبالغ أمانة الصندوق في الوقت المحدد بالحصص الفعال في غينيا االستوائية وو

إدارة إزالة في العامين القادمين، تنفيذ المرحلة األولى من خطة ، غينيا االستوائيةأن تواصل اللجنة التنفيذية تأمل 
في المائة في استھالك المواد  10 تهنسبالبالغة حقق االمتثال للتخفيض وسوف تالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .2015الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال لعام 

 جورجيا

ي ذ(المرحلة التاسعة) ال التعزيز المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  -11
المواعيد  في 2013لعام  7المادة و امج القطرينالبرقدم بيانات قدمته حكومة جورجيا، والحظت مع التقدير أن البلد 

أن ببروتوكول مونتريال. وتقر اللجنة التنفيذية مع التقدير  المنصوص عليھا بموجبلتدابير الرقابة  يمتثلالمحددة و
ھذه ستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل تجميد استھالك الالتدريجية زالة باإلجورجيا أثبتت التزامھا 

الحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن المرحلة األولى من خطة ولالمتثال. المحدد خط األساس عند  2013المواد في عام 
تخفيضا  ا حققتھي واثقة من أن جورجيا سوف تؤكد أنھفمرحلة متقدمة من التنفيذ، وبالتالي وصلت إلى جورجيا 

استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المطلوب بموجب بروتوكول  فيفي المائة  10 نسبته
، وھي على الطريق الصحيح لتحقيق االمتثال لتدابير الرقابة للحد من استھالك المواد 2015 مونتريال في عام

 .2020ام في المائة في ع 35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 غينيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغينيا (المرحلة  -12
إلى أن البلد في حالة  التي تشير 2013 عام بياناتبأمانة األوزون  أبلغتالتاسعة)، والحظت مع التقدير أن غينيا 

واد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند مستوى خط األساس في عام تجميد استھالك الملتدابير الرقابة بشأن امتثال 
وأنشطة التعزيز المؤسسي في العامين القادمين، تنفيذ مشروع  ،غينياأن تواصل اللجنة التنفيذية لذلك تأمل . و2013

نجاح الھيدروكلوروفلوروكربونية بإدارة إزالة المواد إزالة المواد المستنفدة لألوزون في المرحلة األولى من خطة 
 .2015في المائة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  10لتحقيق خفض نسبته باھر 
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 غيانا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغيانا (المرحلة  -13
بيانات تنفيذ البرنامج القطري وبيانات باألوزون والصندوق أمانتي  بلغأالسادسة) والحظت مع التقدير أن البلد 

لتراخيص صدار ا، على التوالي. وتقر اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن غيانا لديھا نظام إل2013لعام  7 المادة
لغيانا تنفذ ونية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربجيد، وأن المرحلة األولى من خطة يعمل بشكل والحصص 

ولذلك، فإن الشريحة الثانية من المرحلة األولى من الخطة.  في تقديموفي الوقت المحدد على الرغم من التأخير  بكفاءة
أن غيانا ستواصل األنشطة على مستوى كل من المشروع والسياسات لتمكين البلد من في ثقة على اللجنة التنفيذية 

 بروتوكول مونتريال في المستقبل. عليھا بموجب المنصوصتحقيق تدابير الرقابة 

 كينيا

لكينيا (المرحلة  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  تاستعرض -14
إلى امتثالھا  التي تشير 2013لعام  7العاشرة)، والحظت مع التقدير أن كينيا أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة 

زالة استھالكھا من المواد إلأن كينيا قد اتخذت خطوات  كذلكل مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية لبروتوكو
أنھا اتخذت بكينيا  أفادتعلى وجه التحديد، و. التعزيز المؤسسيالمستنفدة لألوزون في الفترة التي يغطيھا مشروع 

التراخيص إصدار فدة لألوزون من خالل نظام المواد المستنضوابط على الواردات من مبادرات ھامة، وھي تنفيذ 
التبريد وتكييف الھواء. وتقدر اللجنة التنفيذية جھود كينيا للحد من تقنيي والحصص، وتدريب موظفي الجمارك و

في العامين القادمين، تنفيذ نظام كينيا ستواصل،  أنب ھااستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتعرب عن توقع
 تحقيقإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لخيص والحصص وتنفيذ المرحلة األولى من خطة االترإصدار 

والتحضير للتخفيض  2015في المائة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  10 تخفيض نسبته
 .2020 يناير/كانون الثاني 1ربونية بحلول في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروك 35 البالغة نسبته

 ليبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المرفق مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة)  -15
المقدم لليبيا، وتثني على الجھود التي بذلتھا الحكومة الليبية إلزالة استھالكھا من المواد المستنفدة لألوزون، وتالحظ 
اللجنة التنفيذية كذلك أن ليبيا قد أودعت، خالل المرحلة الحالية، صكوك التصديق على تعديالت كوبنھاجن ومونتريال 
وبيجين على بروتوكول مونتريال لدى األمين العام لألمم المتحدة. وتعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لما تبذله ليبيا 

ات الصلة لنظام إصدار التراخيص الخاصة بالمواد من جھود لضمان الموافقة على التشريعات ذ
الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين من تصديقھا األخير على جميع تعديالت بروتوكول مونتريال. ولذا فإن 

دة إلى اللجنة التنفيذية تأمل في أن يساعد إقرار مبالغ التمويل للتعزيز المؤسسي البلد على إعداد وتنفيذ خطة عمله للعو
االمتثال، وعلى المضّي قُدما في التشريعات الخاصة بنظام التراخيص والحصص المتعلقة بالمواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية في ليبيا.

 مالي

اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمالي (المرحلة الثامنة)،  تاستعرض -16
يانات تشير إلى أن البلد حقق تجميد استھالك المواد بالي قد أبلغت أمانة األوزون بوالحظت مع التقدير أن م

. وتقر اللجنة التنفيذية مع التقدير 2013بروتوكول مونتريال في عام بموجب  الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب
لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة اجھود وحدة األوزون الوطنية لتنسيق تنفيذ المرحلة األولى من خطة ب

إزالة استھالك المواد بداخل البلد، والتي أظھرت التزام مالي  السفرعلى الرغم من صعوبات 
في العامين القادمين، تنفيذ أنشطة إزالة  أن تواصل مالي،اللجنة التنفيذية ولذلك تأمل الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

 ھر.نجاح بابالمواد المستنفدة لألوزون 
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 منغوليا

اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمنغوليا (المرحلة  تاستعرض -17
بيانات بأمانة الصندوق و 2013لعام  7التاسعة)، والحظت مع التقدير أن منغوليا أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة 

التراخيص إلصدار نة التنفيذية مع التقدير بأن منغوليا لديھا نظام . وتقر اللج2013لعام تنفيذ البرنامج القطري 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أن المرحلة األولى من خطة  تبشكل جيد وأشار يعملوالحصص 

في العامين القادمين،  ،ن منغوليا ستواصلفي أثقة على اللجنة التنفيذية ولذلك فإن لمنغوليا قد نفذت في الوقت المحدد. 
في  المنصوص عليھاأنشطة على مستوى كل من المشروع والسياسات لتمكين البلد من تحقيق تدابير الرقابة 

 بروتوكول مونتريال.

 انمعُ 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المرفق مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة)  -18
ألمانتي  7، وبيانات المادة 2014مع التقدير أن البلد قد أبلغ عن البرنامج القطري لعام المقدم من عمان والحظت 

الصندوق واألوزون على التوالي، في المواعيد المحددة. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن عمان قد اتخذت خطوات 
فيذية الجھود التي تبذلھا عمان لتحقيق صوب فرض الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتدعم اللجنة التن

في المائة الذي يتطلبه بروتوكول مونتريال وتشجع عمان على أن تواصل إسناد األولوية  10ھدف الحصص بنسبة 
لجھود اإلنفاذ للرقابة على استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، وتشعر اللجنة التنفيذية باالرتياح للجھود واإلجراءات 

عمان لتحقيق التزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال وتأمل في أن يواصل البلد تنفيذ مشروع التعزيز التي تبذلھا 
 المؤسسي وأنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بنجاح كبير.

 باالو

اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لباالو (المرحلة  تاستعرض -19
يانات تشير إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول بحظت مع التقدير أن باالو أبلغت أمانة األوزون بالسادسة)، وال

حكومة باالو، لج في الھيكل المؤسسي دمِ أُ أن عمل وحدة األوزون الوطنية  كذلكمونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية 
ي ذلك إدارة الجمارك وجمعية التبريد وتكييف الھواء. مع القطاع الخاص والمؤسسات العامة بما ف اتنسيقھناك  وأن

تھا إلدارة إزالة المواد العامين القادمين، تنفيذ خط ، فيباالوأن تواصل اللجنة التنفيذية ولذلك تأمل 
 اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن في تنفيذ بروتوكول مونتريال للحفاظ علىنجاح ب الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .يھاوالبناء عل

 الفلبين

(المرحلة  لفلبيناللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل تاستعرض -20
أمانة و 2013 لعامتنفيذ البرنامج القطري  بياناتبأمانة الصندوق  أبلغتالعاشرة)، والحظت مع التقدير أن الفلبين 

امتثال لبروتوكول مونتريال. وتقر اللجنة حالة البلد في  إلى أنالتي تشير  2013عام ل 7بيانات المادة باألوزون 
يجري تنفيذ المرحلة أنه و يعمل بشكل جيدلتراخيص والحصص إلصدار اأن الفلبين لديھا نظام بالتنفيذية مع التقدير 

ن الفلبين في أقة ثعلى اللجنة التنفيذية ولذلك فإن . إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من خطة 
األنشطة على مستوى كل من المشروع والسياسات لتمكين البلد من تحقيق أھداف  ،في العامين القادمين ،ستواصل

 بروتوكول مونتريال في المستقبل.

 ساموا

اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لساموا (المرحلة  تاستعرض -21
بيانات تشير إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول بحظت مع التقدير أن ساموا أبلغت أمانة األوزون الثامنة)، وال

يسر اللجنة التنفيذية الجھود المبذولة لضمان التعاون الفعال بين وحدة األوزون الوطنية وموظفي الجمارك ومونتريال. 
إلى  7المادة بيانات ت المحدد لبيانات البرنامج القطري وفي الوق تقديمالمن أجل ضمان وأصحاب المصلحة الوطنيين 

تجميد استھالك المواد  ھاساموا لتحقيقبأمانة األوزون، على التوالي. وتشيد اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق 
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تنفيذ  في العامين القادمين، ،تواصل سامواأن وتأمل  2013يناير/كانون الثاني  1بحلول الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 بنجاح. الموافق عليھاالمشاريع 

 جزر سليمان

اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر سليمان (المرحلة  تاستعرض -22
بيانات تشير إلى أن البلد في حالة امتثال بالسادسة)، والحظت مع التقدير أن جزر سليمان أبلغت أمانة األوزون 

على وجه الخصوص، وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق في الوقت المحدد. قدمت مونتريال و لبروتوكول
جزر التعزيز المؤسسي، ولذلك تأمل أن تواصل قوي لمشروع اللنھج متعدد القطاعات االحظت اللجنة التنفيذية 

دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إفي العامين القادمين، التنسيق الناجح للمرحلة األولى من خطة ، سليمان
 والشروع في المرحلة الثانية من الخطة لتحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال.

 تونغا

اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتونغا (المرحلة ت استعرض -23
تشير إلى االمتثال لبروتوكول التي  7يانات المادة بأمانة األوزون ب أبلغتالتقدير أن تونغا السادسة)، والحظت مع 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ھا مناستھالك تمونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن تونغا خفض
ولذلك لبروتوكول مونتريال. ھا الفعال ا تنفيذتونغعلى المواد وتثني لھذه المتثال افي المائة من خط أساس  73بنسبة 

والمرحلة التعزيز المؤسسي في العامين القادمين، تنفيذ أنشطة  ستواصل، ن تونغافي أثقة على اللجنة التنفيذية فإن 
بنجاح لدعم النجاح الذي تحقق حتى اآلن في تنفيذ إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى من خطة 

 .عليهبناء الوتوكول مونتريال وبر

 تونس

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المرفق مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة)  -24
ألمانة األوزون،وبينت أنھا في  2014عن عام  7المقدم من تونس، والحظت مع التقدير أن تونس قدمت بيانات المادة 

مونتريال، وأن تقدما قد أحرز في تنفيذ المشروعات الجارية التي تتناول إزالة المواد حالة امتثال لبروتوكول 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. والحظت اللجنة التنفيذذية كذلك مع التقدير أن وحدة األوزون الوطنية قد شرعت في 

تونس على مواصلة جھودھا للرقابة تنسيق المشروع الخاص بإزالة بروميد الميثيل في تونس. وتشجع اللجنة التنفيذية 
على بروميد الميثيل والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھما لضمان االمتثال لتدابير الرقابة على بروميد 

، وتشعر اللجنة التنفيذية باالرتياح لمالحظة أن تونس 2015الميثيل والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
اإلقليمية حيث تتقاسم خبراتھا وتجاربھا بشأن بروتوكول مونتريال مع أعضاء الشبكة اآلخرين عضو نشط في الشبكة 

وتأمل في أن تواصل تونس تنفيذ أنشطتھا المقررة بنجاح وتقدم كبيرين، وسوف تدعم وتضيف إلى إنجازاتھا الحالية 
 في إزالة المواد المستنفدة لألوزون.

 تركيا

تقرير المرفق مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة) استعرضت اللجنة التنفيذية ال -25
تركيا ملتزمة بتحقيق الجدول الزمني إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في  أنالمقدم من تركيا والحظت مع التقدير 

ات بروتوكول خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والذي يتسم بصرامة تفوق متطلب
مونتريال. وتشعر اللجنة التنفيذية باالرتياح لما الحظته من تعيين موظف أوزون وطني جديد، وتعرب عن تقديرھا 
لالختصاصات الواضحة التي أنيطت بوحدة األوزون الوطنية فضال عن الموارد الحكومية اإلضافية التي خصصت 

لتنفيذية تركيا على اإلبقاء على نفس مستوى االلتزام في المرحلة لتحقيق التزامات البلد باإلزالة. وتشجع اللجنة ا
القادمة من مشروع التعزيز المؤسسي لضمان استدامة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي تحققت في قطاع تصنيع 

بالنظر الى الحظر الذي فرض على  التبريدالرغاوي، وأن تواصل رصد استھالك ھذه المادة في قطاع 
في تصنيع نظم التبريد وتكييف الھواء التي تباع في السوق المحلية منذ يناير/ كانون  22-وكلوروفلوروكربونالھيدر
 .2015الثاني 
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 زمبابوي

اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لزمبابوي (المرحلة  تاستعرض -26
إلى أن البلد في حالة  التي تشير 2014 عام بياناتبأمانة األوزون  أبلغتالثامنة)، والحظت مع التقدير أن زمبابوي 

زالة استھالكھا من إلأن زمبابوي قد اتخذت خطوات كذلك امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية 
أنھا بزمبابوي  أفادت، على وجه التحديدو. التعزيز المؤسسي المواد المستنفدة لألوزون في الفترة التي يشملھا مشروع

إلصدار المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام من واردات الضوابط على الاتخذت مبادرات، وھي تنفيذ 
التبريد وتكييف الھواء. وتقدر اللجنة التنفيذية بدرجة كبيرة جھود  تقنييخيص، وتدريب موظفي الجمارك واالتر

، القادمة األعوامفي تواصل زمبابوي،  أن ھازمبابوي للحد من استھالك المواد المستنفدة لألوزون وتعرب عن توقع
تثمارية بنجاح غير االسواألنشطة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة خيص، وأنشطة االترإصدار تنفيذ نظام 

بروميد الميثيل ل الكاملةزالة اإلفي المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك  الحالية في التخفيضاتللحفاظ على مستوياتھا 
ً زمبابوي خفض كذلك أن تحققاللجنة التنفيذية وتأمل . والبناء عليھا في قطاع التبغ في المائة في استھالك  10نسبته  ا

المواد من المائة في  35لتحقيق ھدف خفض  ةتبدأ أنشطأن ، و2015لوروكربونية في عام المواد الھيدروكلوروف
  .2020 عام الھيدروكلوروفلوروكربونية في
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  المرفق الثاني عشر

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف قيرغيزستانحكومة بين  اّتفاق

  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل
  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة

  
 

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" قيرغيزستان يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  الخاضع للرقابةاالستعمال 

 .2020يناير/كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  منطن  0.10

ل ـمن التذيي 2-1الصف لمواّد على النحو المبيّن في من احدود االستھالك السنوي  تلبيةيوافق البلـد على  .2
بروتوكول مونتريال لجميع في فضال عن الجدول الزمني للتخفيض في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل")  -2

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

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف دد في استھالك للمواد يتجاوز المستوى المح
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل 

 المواد.) من كل من للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3- 3-4و 3-2-4، 3-1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3التمويل المحّدد في الصف 

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

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
قّل من (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مست5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.المشار إليه أعاله  التحققوسيجرى 

ً للجدول الزمني للموافقة عل .5 ى التمويل في حالة عدم وفاء البلد تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على على األقل  ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

 التمويل:

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير  تلبيةأن يتم التحقق بشكل مستقل من   )ب (
 مطلوب؛

وخطط تنفيذ  ألف ("شكل تقارير-4على ھيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  تقريرأن يكون البلد قد قدم   )ج (
") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من  الشرائح

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،ألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقااتنفيذ 
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د (
نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

اق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتف .6
السابقة وفقاً  الشرائحألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ  -5

 التذييل.  نفس ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في

جزء صيص المبالغ الموافق عليھا، توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخ .7 أو 
ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـخفض في استھلالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس ـھذه المب من

 ألف: -1

ً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ ( التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شرائح(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5ھو متوقع في الفقرة الفرعية مقدمة حسبما  الشرائح

ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما بفترة تقدم 
 يلي:

 بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  لتي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛التغييرات ا )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو  الشرائحتقديم تمويل إلى برامج أو أنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  )4(
في المائة من مجموع تكاليف  30، تزيد تكاليفه عن الشرائح إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ
  آخر شريحة موافق عليھا؛

 الشرائحالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب (
يذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنف

 الالحق؛ الشرائح

إلى الصندوق في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )ج (
 المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

 التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ةلخدمـيُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي  .8

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

خالل تنفيذ  72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب (
 .الخطة

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  ديوافق البل .9
كون الوكالة يعلى أن  اليونديبيالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق 

يونيب على أن يكون الوكاالت المنفذة المتعاونة ("الوكالة ، ووافق الالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 
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ّدد األطراف أو في على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع
 في ھذا االتفاق. المتعاونة المشاركةالمنفذة  للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو الوكالةإطار برنامج التقييم التابع 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وتتضمن (ب).  5ى سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك عل

ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. 
باء  -6ـذ األنشطة المذكورة في التذييل وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفي

في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وتتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق 
في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ،  سير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق.أجل تي
من التذييل  4- 2و 2- 2على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف 

 ألف.-2

باب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األس .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق -2من التذييل  2-1الصف 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل  له الحصول على التمويل وفقا
ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة  إلى وضعه وفقا

 ويسلمالتزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في التمويل  -7التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل  البلد بأنه يجوز للجنة

بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة 
من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من بأطنان 

عائقا لعدم االمتثال اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالة معنية  وبمجردعلى حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. 
  أعاله. 5وفقا للفقرة  التاليةلشرائح ل تقديم التمويل أمام

جنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية خضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار لليلن  .12
  .مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
 والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ة،خاص وبصورةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. 

 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
 آخر خطة تنفيذ الشريحةفي  توقعھاألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى  -2 إلجمالي االستھالك في التذييل

تنفيذ عقب حتى نھاية السنة  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
) من ـ(ھ1(د) و1(ب) و1(أ) و1اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية  متطلباتاألنشطة المتبقية. وتستمر 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال فة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وكا

 حدد غير ذلك.ي
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  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 قدرات استنفاد األوزون) من (بأطنان

 3.2 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.7 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.2 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4.1    المجموع
 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع *2020 2019 2018 2017 2016 2015 صفوال الصف

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 

قدرات استھالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون)

3.69 3.69 3.69 3.69 3.69 2.67 
 غير متاح

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 استھالك األوزون) 

3.08 2.67 2.05 1.32 0.41 0.10 
 غير متاح

2-1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي)(اليوئنديبي)
170,000 0 0 175,000 0 55,000 400,000 

 28,000 3,850 0 12,250 0 0 11,900 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

2-3 
 المتعاونة (يونيب)لوكالة المنفذة الموافق عليه لالتمويل 

 (دوالر أمريكي)
150,000 0 0 155,800 0 6,200 312,000 

 40,560 806 0 20,254 0 0 19,500 دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4

 712,000 61,200 0 330,800 0 0 320,000 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع  3-1

 68,560 4,656 0 32,504 0 0 31,400 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 780,560 65,856 0 363,304 0 0 351,400 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-3

 2.88  قدرات استنفاد األوزون)المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من  22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
 0.32  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 0  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
 0.70  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 141-الھيدروفلوروكربون 4-2-2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربونتبقي من االستھالك المؤھل الم 4-2-3
 0.20  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 142-الھيدروفلوروكربون 4-3-2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3

 قدرات استنفاد األوزون)(باألطنان من  2025* المتبقى للخدمة حتى عام 
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ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل   
  

ة المحددة في ـفي السن األولاع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.- 2ل ـالتذيي

  الشرائح ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ -4التذييل 
  

 لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: الشرائح تنفيذ طوخطتقرير تقديم سوف يتألف  .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ (
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا 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
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 ھذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشرائحتنفيذ (خطط) خطة مقارنة ب
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في واستخدام 

تغييرات أخرى. ويغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة أي من ھذا االتفاق، أو  7 الفقرة
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات  5دة في الفقرة الفرعية المحد

 عن األنشطة في السنة الحالية؛

(ب) من 5خطة واستھالك المواد كما ھو مبين في الفقرة الفرعية الن نتائج مستقل عتقرير للتحقق   )ب (
ديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تق

بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو 
  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5المحدد في الفقرة الفرعية 

الشريحة التالية،  مزمعة لتقديم طلبحتى نھاية السنة الالتي سيُضطلع بھا  عن األنشطةوصف خطي   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف ؛ وتقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
أن  المتوقعالمحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من  أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم

(د) 5المحددة في الفقرة الفرعية  السنواتتطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
على الخطة الشاملة وأن  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتمن االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير  . ويمكن تقديم وصفيقدم تفسيرا لھا
  ؛السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

قاعدة بجميع تقارير وخطط تنفيذ الشرائح المقدمة من خالل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع على اإلنترنت بيانات

(أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
وخطة تنفيذ الشرائح وأي تغييرات في الخطة الشاملة، (ج) أعاله)، 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية 

  ؛واألنشطةالفترات الزمنية وتغطي نفس 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1الفقرات الفرعية من  معلومات موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص  (ھ)
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في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة   .2
  التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشرائح: واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات

تقارير وخطط تنفيذ الشرائح المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

روفلوروكربونية في سنة إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلو  (ب)
معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال 

  التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

العامل تحت توجيه اللجنة المشتركة بين اإلدارات بشأن قضايا األوزون  يواصل المركز الوطني لألوزون، .1
 .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالعمل خالل المرحلة الثانية كجھة اتصال لتنسيق وإدارة 

نى وسيجرى االضطالع بھذا النشاط مدراء مشروعات من ذوى الخبرة يعملون تحت توجيه رئيس المركز الوط
لألوزون والذي يعمل أيضا كجھة اتصال مع بروتوكول مونتريال. وسيجرى العمل على مستوى عال من 

 المشاورات مع األطراف الفاعلة ومع وكاالت حكومية مختلفة وأطراف فاعلة خارجية ومع الجمھور العام.

. بشأن قضايا األوزونللجنة المشتركة بين اإلدارات سيجرى االضطالع بالتنفيذ تحت االشراف المتواصل  .2
واالشراف  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوسيتضمن اشتراك الوكالة المنفذة الرئيسية طوال 

على المكون االستثمارى للمشروع. وسوف تعمل الوكالة المنفذة المتعاونة كوكالة منفذة داعمة لألنشطة غير 
شريعية والتقنية. وستستخدم ھذه الوكاالت اإلجراءات القائمة التى تحكم الشراء االستثمارية المرتبطة بدعم القدرة الت

واإلدارة المالية واإلبالغ والرصد للوكالة المنفذة ذات العالقة والتسھيالت الدولية للتمويل، خاصة الصندوق المتعدد 
واالستشاريين الدوليين والوطنيين األطراف. وسيدعم التنفيذ أيضا ھيئات إدارية وخدمية مختلفة في داخل الحكومة 

 وموردى المعدات والخدمات والشركات المستفيدة.

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا   )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

على النحو المبيـن في  الشرائحخطط تنفيذ تقارير ومساعدة البلد في إعـداد   )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة إلى اللجنة التنفمستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

الخطة الشاملة وفي خطط  ينعكس في التحديثات على التجارب المكتسبة والتقدم المحرز أن ضمان  )د (
 ألف؛ -4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحتنفيذ 

والخطة الشاملة على النحو المحدد  الشرائحتنفيذ وخطط الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة التي ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4في التذييل 

 ؛تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة
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 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 اإلشراف المطلوبة؛ تنفيذ بعثات  (ز)

بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ  الشريحة تنفيذ خطة تنفيذب تسمحضمان وجود آليّة تشغيلية   (ح)
  ت؛الدقيق عن البيانا

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ط)

، بالتشاور مع البلد، يحددمن االتفاق،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
 وكالةالتمويل في مختلف بنود الميزانية وفي تخصيص تخفيضات والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكلمنفذة ال

 استعمال المؤشرات؛ تقوم علىضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد   (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

 كيان، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار .2
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

 لـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق -1المذكورة في التذييل 
 ألف. -4

باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل   

. وتكون ھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسة العامة عند الطلب؛  (أ)

تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف. -4النحو الوارد 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
من  2-1 الصفمن االستھالك 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 فيھا الھدف المحدد في الصف -2التذييل 
الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم 

ر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقر
القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تحديد قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين تعالجان 

  نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  الثالث عشرالمرفـق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف السلفادورحكومة بين  معدل اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" السلفادور حكومةيمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين  1-
من  7.59ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

مع الجداول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى  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 
ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في - 1تذييل المشار إليھا في ال

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2التذييل من  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى - 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
لمؤھل االستھالك ا( 3-6-4و  3-5-4،  3-4-4، 3- 3-4، 3-2-4و 3-1-4ين األفقي ينالمحدد لكل مادة في الصف
  المتبقي) من كل من المواد.

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- 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"). -3جتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل في ا

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-

تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة  (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء5ووفقا للفقرة الفرعية 
بتكليف من ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 

 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
 

ً للجدول الزمني  5- للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:

 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف   ) أ(
ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى والسنوات المعنية 

السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إ  ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

ا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھ
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

اية ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھ -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين   )ھ(
بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد وما بعده، 

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال 
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  ھذا االتفاق.مونتريال لمدة 

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  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 -5تذييل وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في ال
 أعاله. 4في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-

 ألف:-1تھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االس
 

ة   (أ) إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب 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

  لجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:أسابيع قبل أي اجتماع ل

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

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

ر  )3( ل المخصص لف ذة التغييرات في المستويات السنوية للتموي ة أو المنف االت الثنائي ادى الوك
  لمختلف الشرائح؛ 

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

نوية إ  (ب) ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ع
ذ  ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ الموافق عليھا، والت

  السنوي الالحق؛

دى   (ج) دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب رة سوف تع ريحة األخي ن الش اء م االنتھ
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

د تط  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ رأ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛
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المقررين   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

و يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أ 9-
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق اليوئنديبي على أن يكون الوكالة 
المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة 

المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على  المتعاونة) تحت إشراف الوكالة
عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 ا االتفاق.إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذ
 

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

المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة 
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

صلت الوكالة المنفذة الرئيسية باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد تو–6التذييل 
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات 
الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق 

التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في  اللجنة
 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-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1لصف األفقي ا

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
فقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموا

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة 

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق 

ذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح على حدة، وتتخ
  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  اعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قط
 

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  13-
تعاونة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة الم

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 

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

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
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) و1ب) و(1(أ) و1الفرعية 
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تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
منسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى ال

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
  

يجّب االتفاق المحدث االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة السلفادور واللجنة التنفيذية في االجتماع   - 16
  الخامس والستين للجنة التنفيذية. 

  

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 8.15 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.34 األولى جيم ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.03 األولى جيم ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.05 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.11 األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 11.68 األولى جيم المجموع الفرعي
ب في 141–الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة
  4.94 

 16.62   مجموع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  مت
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

  
  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خصوصياتال الصف
2017-
2019 

 المجموع 2020

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجد 7.59 10.51 10.51 10.51 11.68 11.68 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

 استھالك األوزون) 

 ال يوجد 7.59 10.51 10.51 10.51 11.68 11.68 ال يوجد ال يوجد

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

 (دوالر أمريكي)
349 530  0 0 0 928 58  000 94  0 000 16  277 699  

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

776 39  0 0 0 420 4  050 7  0 200 1  446 52  

التمويل الموافق عليه للوكالة  2-3
المنفذة المتعاونة (اليونيب) 

 (دوالر أمريكي)
500 166  0 0 0 500 18  000 171  0 000 19  000 375  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

850 5  0 0 0 650 680 4  0 520 700 11  

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 (دوالر أمريكي)

849 696  0 0 0 428 77  000 265  0 000 35  277 074 1  

45 626 مجموع تكالفة الدعم  3-2  0 0 0 070 5  730 11  0 720 1  146 64  

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

475 742  0 0 0 498 82  730 276  0 720 36  423 138 1  

 0.56  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (  22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 7.59  أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

4-2-1  3.34  أطنان قدرات استھالك األوزون)بموجب ھذا االتفاق (المتفق على تحقيقھا   ب141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-2-2  ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-2-3  0.00  قدرات استھالك األوزون)أطنان (  ب141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-1  0.03  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( ب142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-2  ال يوجد  استھالك األوزون)أطنان قدرات التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  ب142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-3  0  أطنان قدرات استھالك األوزون)( ب142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.05  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1-4-4

 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  123-الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة 2-4-4

 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)(  123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3-4-4
 0.11  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (  124-نإجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربو 1-5-4
 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2-5-4
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)(  124-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3-5-4

ب في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-6-1
  أطنان قدرات استھالك األوزون)(

4.94 

 ال يوجد  أطنان قدرات استھالك األوزون)يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (إزالة البوليوالت التي  4-6-2
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)االستھالك المؤھل المتبقي من البوليوالت ( 4-6-3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
ة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل ــللموافق ح المقبلةــسيجري النظر في تمويل الشرائ .1
 ألف.-2
 

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

ز منذ السنة السابقة للتقرير تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحر  (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

ادة، والتكن دائل ذات الصلة كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم ة المستخدمة والب ا البديل ولوجي
ات ذات  ر في االنبعاث التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي
ديات  رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن الص

ى الظروف المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في  رات تطرأ عل 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
أخير،  ديمھا، كحاالت الت ذ السنوية السابق تق معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي

ى النحو المنصوص  وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص ذ الشريحة، عل 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 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف
  لومات عن األنشطة في السنة الحالية؛باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا مع

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

ا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذ
(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 للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع  (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق
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

دم ال املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش ن الوصف أيض ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع مح
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 األ نشطة 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
ي ي ة، الت ذه المعلومات الكمي ديمھا حسب من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ ين تق تع

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

  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

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

 

سوف يُضطلع بأنشطة الرصد في مشروع الرصد والرقابة في أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  1
يذ جميع المشروعات داخل الخطة؛ والرصد المنتظم لتنفيذ المشروعات الھيدروكلوروفلوروكربونية، وستشمل تنف

والنتائج؛ وإعداد التقارير الدورية عن نتائج المشروعات لتيسير القيام باإلجراءات التصويبية؛ وتقديم التقارير 
وق واتجاھاته على المرحلية عن المشروعات في التوقيت المناسب إلى اللجنة التنفيذية، والرصد المنتظم لتطورات الس

 الصعيدين الوطني والدولي.
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:  1

اق   (أ) ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب واإلج
ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

ا تقديم تحقّق مستقل إلى اللج  (ج) نة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن 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 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية 

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
دي-4النحو المحدد في التذييل  ى تق الغ عل ات اإلب ة. وتشتمل متطلب ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل م ألف لتق

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

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)

ذ خط  (ح) ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ ضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ة التنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو والوكالة المنف ذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود 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)
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تشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان بعد ال 2
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

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

 
  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:

  الطلب؛ تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (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 -2 من التذييل 2- 1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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  الرابع عشرالمرفـق 
  

  بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافمعدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالحد   -1
طن  266.35ألف ("المواد ") إلى مستوى مستدام قدره  -1من استخدام المواد المستنفدة لألوزون الواردة في الملحق 

 وفقا لجداول بروتوكول مونتريال.  2018يناير/كانون الثاني  1من قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
فيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد الجدول الزمني للتخفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في -1المشار إليھا في التذييل 
ك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھال3الفقرة 

ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد مواد المرفق جيم، المجموعة األولى") باعتباره الخ

ف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في أل-1المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل 
 (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-2-4و  3-1-4الصفوف األفقية 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1-3 في الصف األفقي التمويل المحّدد

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

يقبل البلد إجراء تحقّق  كماألف -2المذكورة في التذييل  سوف يحقق البلد حدود االستھالك لكل من المواد 4-
المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك على النحو المبيّن في الفقرة الثنائية أو مستقّل بتكليف من الوكالة 

 (ب) من ھذا االتفاق. 5الفرعية 

ً للجدول الزمني  5- للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60بالشروط التالية قبل  يوما

 التمويل: للموافقة على

ميع أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي ج  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج 

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق أن يتم التحقق بشكل   ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
مستوى متقدم من الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛
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ة خ  (د)  ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل د ق د ق ون البل ذييل أن يك ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ألف ("شكل  -4طة لتنفي
ل الشريحة  ا تموي ي يُطلب فيھ ى السنة الت تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت
ع  ال جمي ى موعد اكتم التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حت

  شريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛األنشطة الواردة فيه في حالة ال
  

ة   ھــ) د من الحكوم ك، ورد تأكي د ذل ا بع تين وم امن والس اع الث داءا من االجتم ديمات إبت ع التق ه، لجمي أن
ن  واردات م رخيص وحصص ال ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ة، بوج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم

ابال للتطبي ان ق ا ك د لجدول وكلم ال البل ى ضمان امتث ادر عل اج والصادرات وأن النظام ق ق، واالنت
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق.

  
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا  خطة التنفيذ التابعة للشريحة ألف  -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل على  -5السابقة وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 (ب).5النحو المبيّن في الفقرة الفرعية 

تنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وتوافق اللجنة ال 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقا

الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية،  التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ
بصورة إجمالية (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير وق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. الصند

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
نفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن ت

 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

ة المتاحة بموجب  )أ ( د تطرأ  أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين   )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفي 9-
اليوئنديبي (برنامج األمم التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافت 

برنامج اليونيب (على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقت  المتحدة االنمائي)
كون الوكاالت تعلى أن  األمم المتحدة للبيئة) و اليونيدو (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية) و حكومة ألمانيا

المنفذة المتعاونة تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 
تي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة ال

  إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.

في أول  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 
المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
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الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين (ب). وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع 5
لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة 

ية. وقد أبرمت باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيس–6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 
الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكاالت المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في 
إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة 

تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في  التنفيذية من حيث المبدأ، على
 ألف.-2من التذييـل  2-8 و 6-2، 4-2 ،2-2الصفوف األفقية 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2التذييل من  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ف، عن ّكل طن من أل -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد 

 .5لحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل ا

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.

ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية و من الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكاالت المنفذة سوف يستجيب البلد  13-
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية و الوكاالت المنفذة المتعاونة 

 اق.اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتف

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5وفقا للفقرة الفرعية  التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا
إلى ھ) ألف (أ) و(ب) و(د) و(-4المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل 

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

دة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تنفذ جميع االتفاقات المحدّ  15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

تم التوصل إليه بين حكومة جمھورية إيران اإلسالمية واللجنة ھذا االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي   -16
  للجنة التنفيذية. بعين والسثاني التنفيذية في االجتماع ال
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 طنان قدرات استنفاد األوزون)األ(ب

 163.6 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 216.9 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 380.5   المجموع

  

 
  ألف: األھداف والتمويل -2الملحق

  

 . مسحوبة  من المرحلة األولى.USC* أموال مرتبطة بــعنصر شركات النظم التابع لشركة .

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصياتالصف

الجدول الزمني للتخفيض لبروتوكول  1-1
جيم، مواد المجموعة  مونتريال بالمرفق

  األولى (طن من قدرات استنفاد األوزون) *

 ال يوجد  342,45 342.45 342.45 342.45 380.5 380.5 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى لمجموع االستھالك المسموح  1-2
به بالمرفق جيم، مواد المجموعة األولى 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)

  ال يوجد  266,35 342.45 342.45 342.45 380.5 380.5 ال يوجد ال يوجد

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

2,242,000 1,370,000 477,816 0 250,430* 0 0 04,340,246

تكاليف الدعم للوكالة الرئيسية (دوالر  2-2
  أمريكي)

168,150 102,750 35,836 0 18,782 0 0 0325,518

التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة  2-3
  اليونيب (دوالر أمريكي)

262,000 0 0 0 0 0 0 0262,000

تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة (دوالر  2-4
  أمريكي)

34,060 0 0 0 0 0 0 034,060

التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة  2-5
  اليونيدو (دوالر أمريكي)

1,300,000 830,000 101,450 0 274,827 0 0 02,506,277

تكاليف الدعم  للوكالة المتعاونة (دوالر  2-6
  أمريكي)

97,500 62,250 7,609 0 20,612 0 0 0187,971

التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة ألمانيا  2-7
  (دوالر أمريكي)

2,063,000 534,233 0 0 288,582 0 0 02,885,815

تكاليف الدعم  للوكالة المتعاونة (دوالر  2-8
  أمريكي)

234,079 60,617 0 0 32,744 0 0 0327,440

مجموع التمويل الموافق عليه (دوالر  3-1
  أمريكي)

5,867,000 2,734,233 579,266 0 813,839 0 0 09,994,338

0874,989 0 0 72,138 0 43,445 225,617 533,789  مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2
مجموع التكاليف الموافق عليھا (دوالر  3-3

  أمريكي)
6,400,789 2,959,850 622,711 0 885,977 0 0 010,869,327

 38.6   األوزون)المتفق علي تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ  22-إجمالي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية4-1-1
 -   المفترض تحقيقھا في المشاريع الموافق عليھا سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية4-1-2
 125.0   (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي للمواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية4-1-3
 125.8   ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-إجمالي إزالة  المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية4-2-1
 -   ب التي تتحقق في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-إزالة  المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية4-2-2

 91.1   ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي للمواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية3.2.4
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األول في السنة المحددة سيجري النظر في  1

 ألف.-2في التذييل 

  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:  1

ة تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الس
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 
ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك

ي ت رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل ن الخط ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ط
رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7ليه في الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص ع ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

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

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؛

ذ   (ج) ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ا ف طلع بھ ي سيُض اطات الت ي للنش وصف خط
بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن التج ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح

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  ي الفق ددة ف نة المح ذا الوصف الس ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل المنظور أن تط

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا (د) من االتفاق. 5الفرعية 
  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت.   (د) ات عل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ا يتع ة فيم ديم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ل

البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا (ج) أعاله)، وستغطي 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة الش ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل

  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

ة بمساعدة الرصد إدارة البيئة بجمھورية إيران اإلسالمية بإدارة عملية  تقوم 1 من خالل وحدة األوزون الوطني
 من الوكالة المنفذة الرئيسية.

ي تسجلھا  الرسميةبيانات الاالستھالك استنادا إلى وتحديد يجري رصد  2 واد الت واردات من الم للصادرات وال
 اإلدارات الحكومية المعنية.

د المحددة أو اإلبالغ بجمع البيانات والمعلومات التالية واألوزون الوطنية وحدة  تقوم 3 نويا في المواعي ا س عنھ
 :قبلھا

 ؛أمانة األوزونإلى تقارير سنوية عن استھالك المواد تقدم    (أ)

ة للإلى اتقدم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ    (ب) جن
 للصندوق المتعدد األطراف. يةالتنفيذ

يم كيفي وكمي  4 ان مستقل ومؤھل إلجراء تقي ذة الرئيسية مع كي تتعاقد وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنف
 ألداء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ى المع 5 ة يتعين توفير للكيان المعني بالتقييم جميع سبل الحصول عل ة ذات الصلة المتعلق ة والمالي لومات التقني
 بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ذة الرئيسية  6 ة المنف يُعد الكيان المعني بالتقييم مشروع تقرير مجمع ويقدمه إلى وحدة األوزون الوطنية والوكال
للتحسينات أو التعديالت، إن وجدت. ويجب أن يشتمل  في نھاية كل خطة تنفيذ شريحة، يشمل نتائج التقييم وتوصيات

 مشروع التقرير على حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.

ذة  7 ة المنف ة والوكال ى وحدة األوزون الوطني ه إل ر وتقديم يقوم الكيان المعني بالتقييم باالنتھاء من إعداد التقري
ذة الرئيسية بعد إدراج التوصيات والتفسيرات، حسب  ة المنف ة أو الوكال ة من وحدة األوزون الوطني االقتضاء، المقدم

 الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة.

ي  8 اع المعن ى االجتم ذة الرئيسية إل ة المنف ه الوكال ائي وتقدم ر النھ ى التقري ة عل تصدق وحدة األوزون الوطني
 للجنة التنفيذية إلى جانب خطة وتقارير تنفيذ الشريحة.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

  ولة عن التالي:ؤستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مس  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ـمساعد  (ب) ـن في التذيي -4 لة البلد في إعـداد خطة تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبي
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 
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املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى النحو ا  )ھ( املة عل ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ألف -4لمحدد في الت
ديم  ى تق الغ عل ات اإلب وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكاالت المنفذة المتعاونة؛

ي  (و) ة الت ذة  ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوكال دت بھ تعھّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  بع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التتا  (ط)

رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو 

 ثنائية معنية؛

   بلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة لل  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

كيان بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
ق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقل وتكليفھا بإجراء التحق

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

  باء: دور الوكاالت المتعاونة -6التذييل 

  :ما يليمسؤولة عتكون الوكاالت المتعاونة   1

ة المنفذة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت     (أ) ى الوكال المتعاونة، والرجوع إل
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ارير إلدراجھا ففي الوقت المناسب تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية   )ب( ي التق
      ألف.-4المجمعة على النحو الوارد في التذييل 

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن كّل طن من  124من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل -2من التذييل  2-1وز المستوى المحدد في الصف أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجا
  ألف.-2من التذييل  2-1سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 الخامس عشرالمرفـق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافجمھورية العراق  حكومةبين  معدل اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  

خفيض في البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء ت(" جمھورية العراق يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول  2017يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  93.40
  الزمنية لبروتوكول مونتريال.

 
من التذييل  2-1لتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على اال 2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2
التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة-1إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3الفقرة 
طوة النھائية في ألف باعتباره الخ- 2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي - 1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل التخفيضات بموجب ھذا 
(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من  3-1-4 استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف األفقي

  المواد.
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة 3- التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  يوافق البلد 4-
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك 5ووفقا للفقرة الفرعية 

فاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه ألف من ھذا االت-2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.أعاله 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 حدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية الم
 

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 

اإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة السنوات التي يوجد فيھا التزام ب
 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") -4ة التذييل رير التنفيذ السنوية على ھيئاأن 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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المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  في 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  نشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛جميع األ

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 

مر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األ
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية  -5تذييـل ال

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

 
لتنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وتوافق اللجنة ا 7-

واد المحددة في التذييل ـھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للم
 ألف:-1

 
نوية  إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق  (أ) ذ س ة تنفي مسبقاً إما في خط

(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 
ا  ية بم رات الرئيس ق التغيي ا. وتتعل ة عليھ ة للموافق ة التنفيذي اع للجن ثمانية أسابيع قبل أي اجتم

  يلي:

  سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو   )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؛ 

التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة  )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  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
ي تكون  ذ الموافق عليھا، والت ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي عندئ

 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.
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في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما  سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة 8-
 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؛

ار الكامل الشروط ال  (ب) ين االعتب ة بع ذة المعني المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب
  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 التي  9-
على أن تكون اليونيب يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت 

ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة الة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") الوك
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.  (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة  ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي
للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا 

 االتفاق.
 

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

وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين 
م الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدع

باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 
توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين 

متعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما ال
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. 

 ألف.- 2من التذييـل  4-2و   2-2 األفقيين يني الصفبالرسوم المبيّنـة ف والوكالة المنفذة المتعاونةالرئيسية 
 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  11-
 ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لنألف-2من التذييل  2- 1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد 

تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن 
الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في 

ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك  -7التذييل 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية زة في أي سنة من السنوات، غير الُمنج

كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ 
  أعاله. 5ا للفقرة ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفق

 
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.
 

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية وسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  13-
والوكالة المنفذة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  المتعاونة
 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.المتعاونة 
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إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في  يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة 14-

ألف. -2نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل 
(د) 5فرعية وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة ال

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ 7والفقرة 
ألف إلى حين إتمامھا إال إذا -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 

وط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا تنفذ جميع الشر 15-
االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

بين حكومة جمھورية العراق واللجنة التنفيذية في االجتماع  المعقوداق ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتف     -16
 للجنة التنفيذية. الخامس والستين
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 108.38 األولى يمج 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1

المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجد 97.54 97.54 97.54 108.38 108.38ال يوجدال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  2.1
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 

 ال يوجد 93.40 93.40 93.40 97.70 102.2ال يوجدال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 (يونيب) (دوالر أمريكي)

115,000 0 0 0 325,000 0 220,000 660,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
 %7.5أمريكي) 

14,144 0 0 0 40,822 0 27,634 82,600 

التمويل الموافق عليه للوكالة  3.2
المنفذة المتعاونة (يونيدو) 

 (دوالر أمريكي)

80,000 0 0 0 230,000 0 210,000 520,000 

يف دعم الوكالة المنفذة تكال 4.2
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

6,000 0 0 0 17,250 0 15,750 39,000 

 1,180,000 430,000 0 555,000 0 0 0 195,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 121,600 43,384 0 58,072 0 0 0 20,144 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
مالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر إج 3.3

 أمريكي)
215,144 0 0 0 613,072 0 473,384 1,301,600 

 14.98 أطنان قدرات استھالك األوزون)]المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 1إجمالي اإلزالة من [المادة  1.1.4

 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)فق عليھا (] التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موا1إزالة [المادة  2.1.4

 93.40 أطنان قدرات استھالك األوزون)]  (1االستھالك المؤھل المتبقي من [المادة  3.1.4

  
  

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
- 2السنة المحددة في التذييل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في  .1

 ألف.
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير   (أ)
ابق، وتع ا، الس اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل لي

ي أزيلت  وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت
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دائل ذات ا ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لصلة كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم
ات ذات  ر في االنبعاث التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي
ديات  رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن الص

ى رات تطرأ عل الظروف  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
أخير،  ديمھا، كحاالت الت ذ السنوية السابق تق معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي

ى النحو  ذ الشريحة، عل المنصوص 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 5التقرير المسرود جمي (أ) من 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 رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائ
(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،   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق وصف خطي للنشاطات 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 المنظ ذا الوصف السنوات المحددة في الفق ور 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 بو صفه 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  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ

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

  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1ات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقر  )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
      

 

، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن تنفيذ خطة ةمسؤولھي الكون وحدة إدارة المشروع تس     -1
 في ةتعاونمالوالوكالة المنفذة  ذة الرئيسيةالوكالة المنف وإنفاذ السياسات والتشريعات. وستساعد إصداروتتبع 

  إلى اللجنة التنفيذية. المرحلية التقاريرتقديم إعداد خطط التنفيذ السنوية و
 
  عن: ةمسؤولھي الكون وحدة إدارة المشروع تس    -2
  

بروتوكول مونتريال، مع مختلف الوزارات الحكومية والھيئات  مشروعاتجميع لإدارة وتنسيق التنفيذ،  ) أ(
 الصلة؛ اتالقطاع الخاص ذو
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والوكالة المنفذة  والوكالة المنفذة الرئيسيةوالتعاقد (بالتشاور مع وحدة األوزون الوطنية  واالقتراح ) ب(

 مشروعاتمسؤولية تنفيذ جميع  تحمل يستطيعون الذين) وإدارة فرق الخبراء الوطنيين ةتعاونمال
 ؛ةبروتوكول مونتريال في قطاعات مختلف

 
أنشطة التدريب والتوعية وبناء القدرات لإلدارات الحكومية الرئيسية والمشرعين وضع وتنفيذ و ) ج(

تزام رفيع المستوى ألھداف لالمؤسسية، لضمان اال غيرھم من الجھات المعنيةالقرار و وصانعي
 والتزامات الخطة.

 
 يةالدعاية اإلعالمالعمل و حلقات، من خالل والعامةالوعي في جميع القطاعات بين المستھلكين  (د)  وإزكاء

 وتدابير نشر المعلومات األخرى؛
 

المخطط  فرعيةالمشروعات الإعداد خطط التنفيذ السنوية بما في ذلك تحديد تسلسل مشاركة الشركة في (ھـ) و
  ؛لھا

 
  .ةألداء السنوياالتقدم المحرز في تنفيذ خطة  عنتقديم التقارير إلى وحدة األوزون الوطنية و (و) 

 
، بالتعاون مع الھيئات البيئية التنظيمية المحلية اتعوالمشر نتاجوتشغيل آلية مركزية لرصد وتقييم  إنشاء(ز)  و

  االستدامة. لضمان
  
  
 لتصديقرصد واال
 
المواد مع السلطات المعنية بيانات استھالك جميع  الوثيقتعاون بالوحدة األوزون الوطنية سترصد    -3

 تسويةمعا في المستقبل على  ةتعاونمالوالوكالة المنفذة  الوكالة المنفذة الرئيسية وستعمل. الھيدروكلوروفلوروكربونية
 تينوكالالمعلومات مفصلة إلى وحدة األوزون الوطنية وإلى كل من  وستقدم وحدة إدارة المشروعبيانات االستھالك. 

نتائج المشروع،  التصديق علىوالتنفيذ  لرصدمعا  ابدورھ والتي ستعمل، ونتائجهالتقدم المحرز في كل عنصر  عن
  سيتم ذلك من خالل:و
 

 فريق تنفيذ المشروع؛ ھامفصلة لتنفيذ كل نشاط كما وضعالخطة ال واعتمادمراجعة  ) أ(
 
والتصديق  التقدم المحرز في كل نشاط من وحدة إدارة المشروععن التقارير الدورية  واستالم ) ب(

 .عليھا
 

 لھا ومراجعة تقرير نھاية الشريحة؛ أھداف كل شريحة كما ھو مخطط تحقق والتأكد من ) ج(
 
 المشاكل / العقبات التي تواجھھا أثناء التنفيذ؛ بشأنتقديم المشورة الفنية إلى وحدة إدارة المشروع و ) د(

 
  .عند الضرورةالقرار المحليين  بصانعيتيسير اتصال وحدة إدارة المشروع (ھـ)       و

   
  .تينالمنفذ تينبلد مع كل من الوكالمراجعة حالة التنفيذ وفقا لعقود الو    (و)  

 
  في الوقت المناسب.عناصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمان تنفيذ و    (ز)  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Annex XV 

 

8 

 التحقق واإلبالغ
 
ئج نتامن التحقق السنوي  تتولى الوكالة المنفذة الرئيسية مع البلد، ينبغي أنالتي أجريت المناقشات  استنادا إلى     -4

رصد البرنامج و ألف -1 التذييلفي  المذكورةواستھالك المواد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  مستقل.ال
.    

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  التالي:ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو   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 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـة على النحو المبيـن في التذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحق  (ب)

ا   (ج) تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم ال  (د) محرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ة. -4ل النحو المحدد في التذيي ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل ديم ألف لتق ى تق الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ إجراء  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمت  (ي) ا للفق ال وفق د  11ث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  2
تھالك المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واس
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(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

املة،   1 ى تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الش وتشتمل عل
  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

طة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنش  (ج)
  ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 152من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق -2من التذييل  2-1من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف كيلوغرام 
  ألف.-2من التذييل  2- 1فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 السادس عشرمرفـق ال

  
  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف واللجنة الكويتحكومة بين  معدل اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال  1-
طن  254,51 ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1مواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب لل

  .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال 2018يناير / كانون الثاني  1بقدرات استنفاد األوزون بحلول 
 

من  2-1لمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي ل 2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

المحّددة في ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل - 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 ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى -1لألوزون المحددة في التذييل ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة 

(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من  3-5-4و 3-4-4، 3-3-4، 3- 2-4، 3-1- 4المحدد لكل مادة في الصفوف 
  المواد.

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذ 3- ية، 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"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
يذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنف 4-

(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة 5ووفقا للفقرة الفرعية 
بتكليف من جرى التحقيق المشار إليه أعاله ألف من ھذا االتفاق. وسي-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 

 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
 

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5-
 لجدول الزمني للموافقة على التمويل:بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في ا

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 

بيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ب
 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") -4 رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييلاأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

أن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت في المائة و 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د)
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  دة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛جميع األنشطة الوار

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 

تاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلن
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
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 

 
لى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية ع 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 يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما   (أ) 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:

  وق المتعدد األطراف؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصند  )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؛ 

نوية المعتمدة الحالية، تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ الس  )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  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
د ال ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي تنفي

 السنوي الالحق؛

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة ال لجنة التنفيذي

ر  دم لتغيي كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا. ويجب أن يُحدد في الطلب المق
ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ التكنولوجيا التك

ق األمر. و بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س تنفاد األوزون الت درات اس ورات ق ى أن الوف د عل ق البل يواف
ل  توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل

  الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع اھمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
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ين الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خط ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويتب
ة  ة األجنبي دد األطراف (أي بسبب الملكي أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتع

بتمبر/أيلول  21أو إذا كانت منشأة بعد الموعد النھائي وھو  ة 2007س ة التنفيذي الغ اللجن يتم إب ). وس
  ن خطة التنفيذ السنوية؛بھذه المعلومات كجزء م

رة   (ھ) 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.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

 
د تطرأ  أن  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ة الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو ـى تحمل المسؤولييوافق البلد عل 9-
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق يرنامج األمم المتحدة للبيئة 

فذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة (اليونيب)على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المن
المنفذة المتعاونة تحت قيادة الوكالة فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم 

في إطار برنامج  الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو
 التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.

 
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10-

وتشمل ھذه  (ب) 5ا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفق
المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المتعاونة لضمان التوقيت السليم وتتابع األنشطة في التنفيذ. وتوفر الوكالة 

باء بتنسيق عام من -6المنفذة المتعاونة الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية من خالل تنفيذ األنشطة المدرجة في التذييل 
لوكالة المنفذة الرئيسة. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن جانب ا

الترتيبات المتعلقة بالتخطيط المشترك بين الوكالتين واإلبالغ والمسؤوليات بمقتضى ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسق 
دورية. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على أن تزود الوكالة المنفذة للخطة بما في ذلك اجتماعات التنسيق ال

 ألف.-2من التذييل  4-2و 2-2الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة األتعاب الواردة في الصفين 
 

حددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد الم 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
نقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني م

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة 

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق 

حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح على 
  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 
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لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 
  خرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أ

 
من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  وسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  13-

ى المعلومات المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع عل
 الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 
يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في  14-

وفي حالة  ألف.- 2نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل 
، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 

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.-4التذييل  من(ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفرعية 

 
تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-

بروتوكول، ما لم تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في ال
 اللجنة التنفيذية غير ذلك.

  
  

 سادسان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية في االجتماع ال  -16
  والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  التخفيضات في االستھالكنقطة البدء إلجمالي  المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان بقدرات استنفاد األوزون)

 260,5  األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0,3  األولى  جيم 123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 75,2  األولى  جيم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 82,7  األولى  جيم ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 418,6 المجموع الفرعي

ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
المتضمن في البوليول السابق الخلط 

 المستورد

 10,64 األولى جيم

 429,24  المجموع

  
 
  ا
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  ألف: األھداف والتمويل - 2لتذييل 
  

  المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  المفردات الصف

1-1 

جدول تخفيضات بروتوكول 
يم، مونتريال لمواد المرفق ج

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال يوجد 376,74 376,74 376,74 376,74 418,60 418,60 ال يوجد

1-2 

الحد األقصى المسموح به 
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
(أطنان بقدرات استھالك 

 األوزون) 

 ال يوجد 254,51 296,17 297,87 338,98 336,81 415,60 ال يوجد

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

 (دوالر أمريكي)
277,000 0 337,000 0 332,000 0 97,000 1,043,000 

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

 
33,126 0 40,301 0 39,703 0 11,600 124,730 

المتفق عليه للوكالة  التمويل  2-3
المنفذة المتعاونة (اليونيدو) 

 (دوالر أمريكي)
3,537,450 0 3,349,382 0 1,054,845 0 920,000 8,861,677 

إجمالي التكاليف الدعم  للوكالة   2-4
 المتعاومة (دوالر أمريكي)

265,309 0 234,457 0 73,839 0 64,400 638,005 

ليف المتفق عليھا إجمالي التكا  3-1
 (دوالر أمريكي)

3,814,450 0 3,686,382 0 1,386,845 0 1,017,000 9,904,677 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر   3-2
 أمريكي)

298,435 0 274,758 0 113,542 0 76,000 762,735 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا   3-3
 (دوالر أمريكي)

4,112,885 0 3,961,140 0 1,500,387 0 1,093,000 10,667,412 

 81,25 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استھالك األوزون)22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0,00 عليھا (أطنان بقدرات استھالك األوزون) التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 179,25 (أطنان بقدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 0,00 زون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية (أطنان بقدرات استھالك األو 123- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
 0,00 التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا (أطنان بقدرات استھالك األوزون) 123-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 0,30 (أطنان بقدرات استھالك األوزون) 123-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
 75,20 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية (أطنان بقدرات استھالك األوزون)141- يدروكلوروفلوروكربوناإلزالة الكلية للھ 4-3-1
 0,00 ب التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا (أطنان بقدرات استھالك األوزون)141-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-3-2
 0,00 ب (أطنان بقدرات استھالك األوزون)141-للھيدروكلوروفلوروكربونمن  االستھالك المؤھل المتبقي 4-3-3
 82,70 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية (أطنان بقدرات استھالك األوزون)142- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1
 0,00 شروعات سبق الموافقة عليھا (أطنان بقدرات استھالك األوزون)ب التي ستتحقق في إطار م142-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-4-2
 0,00 ب (أطنان بقدرات استھالك األوزون)142-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3
متفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب المتضمن البوليوالت السابقة الخلط المستوردة ال141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-1

 (أطنان بقدرات استھالك األوزون)
0,00 

  ب المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان بقدرات استھالك األوزون)141-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-5-2
 

0,00 

البوليوالت السابقة الخلط المستوردة (أطنان بقدرات استھالك  ب المتضمن141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-3
 األوزون)

10,64 
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 
  
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھا في االجتماع األول في السنة المحددة في  .1

  ألف.-2التذييل 
 

  ل تقارير وخطط التنفيذ ألف : شك -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير   (أ)
ة  واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي ا، الس اطات فيھ ھام مختلف النش إس

ي أزيلت  وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت
دائل ذات الصلة  ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات  التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة ر في االنبعاث التنفيذية عما ينتج من تغيي
ديات  رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن الص
ى الظروف  رات تطرأ عل المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي

ات ذات  ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ى ف ا عل ر أيض تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ الص
أخير،  ديمھا، كحاالت الت ذ السنوية السابق تق معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7عليه في الفقرة  من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

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

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

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة،   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق وصف خطي للنشاطات 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

ذا الو رة المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ صف السنوات المحددة في الفق
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  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ

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

  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛
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  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   )ھ(

  ؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھاألف: م -5التذييل 
 

أنشأت الھيئة العامة للبيئة لجنة أوزون وطنية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية. وسوف تواصل ھذه اللجنة   - 1
دارة إزالة المواد ختامية إلاإلشراف على األنشطة التي تنفذ في إطار بروتوكول مونتريال بما في ذلك خطة 

ربونية. وتقوم وحدة األوزون الوطنية بالتشاور مع لجنة األوزون الوطنية وإدارة الھيئة العامة الھيدروكلوروفلوروك
  للبيئة بتشكيل فريق لتنفيذ المشروع.

  يتولى فريق تنفيذ المشروع المسؤولية عن:  -2

إدارة وتنسيق التنفيذ المتعلق بجميع مشروعات بروتوكول مونتريال مع مختلف الوزارات  )أ (
 حكومية والقطاعات الخاصة المعنية؛والسلطات ال

اقتراح (بالتشاور مع وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة)  )ب (
فريق من الخبراء الوطنيين والمتعاقد معه وإدارته ليتولى االضطالع بمسؤوليات تنفيذ جميع 

 مشروعات بروتوكول مونتريال في مختلف القطاعات؛

وضع وتنفيذ أنشطة التدريب واستثارة الوعي وبناء القدرات لإلدارات الحكومية الرئيسية  )ج (
والمشرعين وصناع القرار وغير ذلك من أصحاب المصلحة في المؤسسات لضمان التزام رفيع 

 المستوى بأھداف وغايات الخطة؛

ات العمل واألعالن في استثارة الوعي في جميع القطاعات بين المستھلكين والجمھور من خالل حلق )د (
 وسائط األعالم وغير ذك من تدابير نشر المعلومات؛

إعداد خطط تنفيذ سنوية بما في ذلك تحديد تتابع مشاركة المنشئات في المشروعات الفرعية   )ھ(
 المقررة؛

 إبالغ لجنة األوزون الوطنية عن التقدم في تنفيذ الخطة إلعداد تقارير األداء السنوية؛  (و)

اء وتشغيل آلية ال مركزية لرصد وتقييم نواتج المشروعات باالتصال مع األجھزة البيئية إنش  (ز)
 المنظمة في المناطق لضمان االستدامة؛

  الرصد والتقييم

تقوم وحدة األوزون الوطنية بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنية ببيانات االستھالك جميع مواد   -3
لوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة معا في المستقبل بشأن تسوية الھيدروكلوروفلوروكربون. وستعمل ا

بيانات مفصلة إلى وحدة األوزون الوطنية ولكلتي الوكالتين بشأن التقدم المحرز في كل عنصر، وتسليماته، وستعمل 
  بدورھا معا لرصد التنفيذ والتحقيق من نتائج المشروع وسيتم ذلك من خالل:
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اض خطة التنفيذ المفصلة لكل نشاط على النحو المقدم من فريق تنفيذ المشروع، والموافقة استعر )أ (
 عليھا؛

 تلقي تقارير دورية من فريق تنفيذ المشروع عن التقدم المحرز في كل نشاط والتحقق منھا؛ )ب (

 ضمان تحقيق أھداف كل شريحة على النحو المقرر واستعراض تقرير نھاية الشريحة؛ )ج (

 ة التقنية لفريق تنفيذ المشروع بشأن المشكالت والعقبات التي تواجه خالل التنفيذ؛تقديم المشور )د (

 تيسير تواصل فريق تنفيذ المشروع مع صانعي القرار المحليين حسب مقتضى الحال؛  )ھ(

 استعراض حالة التنفيذ ولفقا للعقود التي يبرمھا البلد مع الوكالتين المنفذتين؛  (و)

التوقيت لعناصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل ضمان التنفيذ حسن   (ز)
 التحقق من:

نجاح استكمال مشروع تحويل رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط إلى التكنولوجيا  )1(
غير المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون في نھاية المرحلة األولى، وأن البلد قد 

 ب؛141- من الھيدروكلوروفلوروكربون فرض حظرا على الواردات

نجاح استكمال مشروع تحويل رغاوي البوليوريثان إلى تكنولوجيا غير معتمدة على  )2(
الھيدروكلوروفلوروكربون حسب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 ائل المالئمة؛أن جميع المنشئات  التى تعمل برغاوي الرش قد حولت إلى البد )3(

أنه قد تم شراء أجھزة التأكد من ھوية غازات التبريد وتوزيعھا ويجري تشغيلھا بواسطة  )4(
 موظفي الجمارك والسلطات المعنية؛

أن التدريب المتخصص يقدم للموظفين في مختلف الھيئات بشأن إنفاذ القواعد ومكافحة  )5(
 االتجار غير القانوني؛

لمدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أن المعايير والمدونات الوطنية ا )6(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية قد وضعت ونفذت؛

أن مدونة الممارسات الجيدة الوطنية وخطة االعتماد لفنيي التبريد قد وضعت وأدخلت  )7(
 ونفذت؛

 أن التدريب التجريبي بشأن خطة االعتماد قد نفذ؛ )8(

 ضعھا؛أن المبادىء التوجيھية لمراكز االستصالح المحلية يجري و )9(

 أنه قد تم إنشاء مركزين وطنيين لالستصالح وأصبحت قيد التشغيل. )10(

سيجري أيضا تجميع معلومات التكاليف مثل تكلفة االسترجاع عند كل حلقة عمل للخدمة مع إشارة إلى الجھة   -4
كاليف،وأسعار التي تغطي التكاليف، وتكلفة االستصالح  في كل مركز لالستصالح مع إشارة إلى الجھة التي تغطي الت
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غازات التبريد العاملة بالكلوروفلوروكربون المستصلحة وغير ذلك من المعلومات المالية المتعلقة برصد فعالية 
  النظام

   

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  نحو التالي:ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على ال  1

ة  )أ ( ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحقّ ضمان التحقّ
ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص

  بالبلد؛

 ألف؛-4 لى النحو المبيـن في التذييـلمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة ع )ب (

ا  )ج ( تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين اال )د ( عتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ةألف لتقد-4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديم  .يمھا إل ى تق الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة.

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 اف المطلوبة؛إجراء مھاّم اإلشر  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن من تنفي غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،   11قرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للف  (ي)
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 داري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإل  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  2
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية ألف-1المذكورة في التذييل 
 ألف.
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 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة - 6التذييل 
 
تتحمل الوكالة المنفذة المتعاونة المسؤولية عن طائفة من األنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة بما   -1

  األقل:في ذلك مايلي على 
  

 تقديم المساعدة لوضع السياسات حسب مقتضى الحال؛ )أ (

ة  )ب ( ى الوكال ة والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ة من الوكال يم األنشطة الممول ذ وتقي مساعدة البلد في تنفي
 الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

في التقارير التجميعية حسب ما تقديم التقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية عن ھذه األنشطة لإلدراج  )ج (
 ألف؛-4ورد في التذييل

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
  
عن كّل  دوالرا أمريكيا 111من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف - 2من التذييل  2-1جاوز المستوى المحدد في الصف قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتمن كيلوغرام 
  ألف.-2من التذييل  2- 1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 السابع عشرمرفـق ال
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لبنـــانحكومة بين معدل اتّفاق 
  بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" لبنــــان  يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
من  60,64ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1ستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل اال

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2017يناير / كانون الثاني  1حلول قبل أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 
من  2-1حدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام ب 2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذ- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد جيم، المجموعة األولى") باعتباره الخمواد المرفق 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في -1المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

  ) من كل من المواد.(االستھالك المؤھل المتبقي 3-3-4و .3-2- 4،  3-1-4ة األفقي وفالصف
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3دأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المب
 التمويل").

 
سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-

ألھداف والتمويل") من ھذا االتفاق. وسيجرى ألف ("ا-2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

ً على 60بالشروط التالية قبل  األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  يوما
 التمويل: للموافقة على

 
أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
يدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج الھ

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق  ) ب(
 مطلوب؛غير 
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ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

رف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل ص
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

ذييل   (د)  ارير  -4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ألف ("شكل تق
ة وخطط التنفيذ السنوية") تغطي كل سنة  ل الشريحة التالي ا تموي ي يُطلب فيھ تقويمية حتى السنة الت

بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة 
 الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

  

امن والستين أن تكون الحكومة قدمت ما   )ھ( اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب ى جمي يفيد، بالنسبة إل
واد  ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع وم
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال 

ي إل دول الزمن د للج ول البل ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم زال
  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
تضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي ت - 5التذييـل 

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

 
ليھا، أو جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق ع 7-

 ألف. -1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 
 

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق   (أ)
و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ة عليھ رة الفرعي ي الفق ية  5يّن ف رات الرئيس ق التغيي (د) أعاله. وتتعل

ي  رات الت دد األطراف؛ أو التغيي ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل بالمسائل الت
ل  نوية للتموي تويات الس ي المس رات ف اق؛ أو التغيي ذا االتف ديل أي شرط من شروط ھ ى تع ؤدي إل ت

االت رادى الوك رامج أو  المخصص لف ى الب ل إل ديم تموي رائح؛ وتق ف الش ذة لمختل ة أو المنف الثنائي
ذ  ة أي نشاط من خطة التنفي األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

نّفة كتع  (ب) ر المص ادات التخصيص غي نوية إع ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس
ر السنوي  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  المتعلق بالتنفيذ؛

رة  (ج) اء من الشريحة األخي دى االنتھ في  سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 الخطة.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  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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المقررين أن يأخذ البلد وال  (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني وكاالت الثنائية والمنف
 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  اليوئنديبي  تقاللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء با

الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 
عة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التاب

 إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق  10-
(ب).  5ك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذل

  2-2 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي
 ألف.-2من التذييـل 

 
ق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقي 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف، عن ّكل كيلوغرام  -7نفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة الت
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، 
  أعاله. 5وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  ي قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى ف
 

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا  13-
متثال االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من اال

 لھذا االتفاق.
 

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5يحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنق
(د) 1(ب) و1(أ) و1المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 غير ذلك. ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية-4من التذييل (ھ) 1و
 

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.
  

ين بعواللجنة التنفيذية في االجتماع الس لبنانتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا اال  -16
  للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 35.95 األولى جيم 22- وروكربونالھيدروكلوروفل

 0.05 األولى جيم123–الھيدروكلوروفلوروكربون 
 37.53 األولى جيمب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

 73.5 *المجموع
 *يظھر المجموع متطابقا مع خط األساس الذي وضھته أمانة األوزون و يرجع الفرق للتقريب.

  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  
 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011الصف

1.1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات

 األوزون) نفاداست
غير متوفر

غير 
متوفر

73.5073.5066.15 66.15 66.15 
 غير متوفر

2.1 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 األوزون)  نفاداست

غير متوفر
غير 
متوفر

73.5073.5066.15 66.15 60.64 
 غير متوفر

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية

 ) (دوالر أمريكي)ئنديبي(اليو
1,500,0000745,5890124,760 0 124,760 2,495,109 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر

 أمريكي) 
112,500055,91909,357 0 9,357 187,133 

 2,495,109 124,760 0 1,500,0000745,5890124,760 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 187,133 9,357 0 112,500055,91909,357 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 2,682,242 134,117 0 1,612,5000801,5080134,117 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3
 9.41 األوزون) نفاداست (أطنان قدراتالمتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق  22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا ( 22-وكلوروفلوروكربونإزالة الھيدر 2.1.4

 26.59 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0 األوزون) نفاداست (أطنان قدراتلمتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق ا 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا ( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.05 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 15.1 األوزون) نفاداست (أطنان قدراتالمتفق على أن يتحقق ضمن ھذا االتفاق  ب141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0 ن قدرات استنفاد األوزون)أطناالتي يجب تحقيقھا ضمن المشروعات السابقة المتفق عليھا ( ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 22.43 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   ب141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
ماع الثاني في السنة المحددة سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجت 1

 ألف.-2في التذييل 
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

ا  (أ) د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي  تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة على الشريحة الس
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
اطات  ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري يس

ير ذلك المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غ
رات خاصة  من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

اق، أو  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ك من ھذا االتف ر ذل غي
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

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

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

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة، مع   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ع لتق ى الوقت المزم ا حت ي سيُضطلع بھ وصف خطي للنشاطات الت
ار. إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز  في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ن أي  رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش من الوصف أيض ي أن يتض وينبغ
ذا الوصف السنة  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل

ر من (د) من االتفاق. كما أن الو5المحددة في الفقرة الفرعية  صف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت.   (د) ات عل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ق بالشكل  ا يتعل ة فيم ديم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي وب، ينبغي تق المطل

البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

را1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت ا أنھ ة والنشاطات؛ كم ت الزمني
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ق با ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة الش ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري لس

  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Annex XVII 

 

6 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل 
     

  ن خالل وحدة األوزون الوطنية بمساعدة من الوكالة الرئيسية.ستدير وزارة البيئة عملية الرصد م  1

وسيتم رصد االستھالك وتحديده استنادا إلى البيانات الرسمية التي تسجلھا اإلدارات الحكومية المعنية عن   2
  الواردات والصادرات من المواد. 

بالغ عنھا على أساس سنوي في وستقوم وحدة األوزون الوطنية بتجميع البيانات والمعلومات التالية واإل  3
  تواريخ استحقاقھا أو قبلھا: 

  تقارير سنوية بشأن استھالك المواد تقدم إلى أمانة األوزون؛  (أ)

تقدم إلى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقارير سنوية بشأن التقدم في تنفيذ   (ب)
  للصندوق المتعدد األطراف.  اللجنة التنفيذية

وستتعاقد وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية مع كيان مستقل ومؤھل إلجراء تقييم كيفي وكمي   4
  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةألداء تنفيذ 

لمتعلقة ويكون للكيان الذي يجري التقييم سبل وصول كاملة إلى جميع المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة ا  5
  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبتنفيذ 

ويعد الكيان الذي يجري التقييم مشروع تقرير مجمع ويقدمه إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة   6
ديالت، إن الرئيسية في نھاية كل خطة تنفيذ سنوية، يشتمل على نتائج التقييم والتوصيات بشأن التحسينات أو التع

  وجدت. ويجب أن يشتمل مشروع التقرير على حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.

وعقب إدراج التعليقات والتفسيرات التي تقدمھا وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية حسبما   7
ة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة ينطبق األمر، على الكيان الذي يجري التقييم إكمال التقرير وتقديمه إلى وحد

  الرئيسية.

وتصدق وحدة األوزون الوطنية على التقرير النھائي وتقدمه الوكالة المنفذة الرئيسية إلى اجتماع اللجنة   8
  التنفيذية ذي الصلة إلى جانب خطة وتقارير التنفيذ السنوية.

  
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو المنفذة  الوكالـة  ستكـون  1

  التالي:
ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ

واد الھيدرو ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة الخاّص ة الخاّص كلوروفلوروكربوني
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4التنفيذ بما يتمشى مع التذييل على النحو المبيّن في خطة 
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املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقا  )ھ( رير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 اف المطلوبة؛إجراء مھاّم اإلشر  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

رة   (ط) ا للفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 انية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميز

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ي)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ك)

عتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين اال 2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

- 4يل (ب) من التذي1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن كّل  250من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف - 2ل من التذيي 2-1كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2- 1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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  الثامن عشرالمرفـق 

  
  بين حكومة جمھورية مولدوفا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافمعدل اتّفاق 

  بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
  

تخفيض البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء جمھورية مولدوفا  (" يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
 0,90ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2015يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 
 .لبروتوكول مونتريال

من  2-1االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على  2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

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

ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع اد المرفق جيم، المجموعة األولى": الھدف) باعتباره الخمو

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في - 1المواد المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل 
 ن كل من المواد.(االستھالك المؤھل المتبقي) م 3-1-4الصف األفقي 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  4-
لتمويل") من ھذا االتفاق، على النحو المبيّن ألف ("األھداف وا-2من التذييل  2.1 الصفالمذكورة للمواد كما يأتي في 

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية 60بالشروط التالية قبل  المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  يوما

 التمويل: للموافقة على

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

نوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى الس
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 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 تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 
التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20ة الموافق عليھا سابقا يزيد عن من الشريح
  صرفت بالكامل؛

ذييل   (د)  ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ة خطة لتنفي ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل د ق د ق ون البل ألف ("شكل  -4أن يك
ي يُط ى السنة الت ل الشريحة تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت ا تموي لب فيھ

ع  ال جمي ى موعد اكتم التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حت
  األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

 
الستين وما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن و  ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد لجدول 

 مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق.إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول 
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ً ألدوارھا  -5التذييـل  ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابقة وفقا

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة  - 5التذييل ومسؤولياتھا المحّددة في  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  ألف. وإعادات -1وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
إجمالية بصورة (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا 
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  سوف يُولى االھتمام على وجه 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؛

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-
(برنامج األمم التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافت اليوئنديبي 

المتحدة االنمائي)على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")  فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب 
ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة 

  األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق. للصندوق المتعّدد

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
التعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و

 5المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
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(ب). وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي 
 ألف.-2من التذييـل   2-2

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له الحصول على التمو يل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

ويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التم
ألف، عن ّكل طن من  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل 

ش مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقتخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد 

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

رار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي ق 12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  و من الوكالة المنفذة الرئيسية  لتيسير تنفيذ ھذا  13-
ح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتي

 لھذا االتفاق.

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2تذييل آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في ال

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
إلى ھ) ألف (أ) و(ب) و(د) و(-4المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل 

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
لم يتّم تعريفھا  ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

إن ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة جمھورية مولدوفا واللجنة التنفيذية في االجتماع   .16
 الثالث  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

1,0 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 الخصوصيات الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 مجموعة األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون)ال
غير 
متوفر

غير 
 غير متوفر 0.90 1.00 1.00متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  2.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استنفاد 

 األوزون) 
غير 
متوفر

غير 
 غير متوفر 0.90 1.00 1.00متوفر

) اليوئنديبيل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (التموي 1.2
 88,000 8,800 0 0 0 79,200 *(دوالر أمريكي)

 7,920 792 0 0 0 7,128 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2.2
 88,000 8,800 0 0 0 79,200 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 7,920 792 0 0 0 7,128 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) مجموع 2.3
 95,920 9,592 0 0 0 86,328 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.1 األوزون)
22-الة الھيدروكلوروفلوروكربونإز 2.1.4 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد  

 0.00 األوزون)
(أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4  0.9 

دوالر أمريكي  88,000دارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بمستوى تمويل قد يصل إلى لقد تّمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إ *
طن من قدرات استنفاد األوزون. أما مستوى التمويل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو  2.28استناداً إلى استھالك مقّدر يبلغ 

دوالر أمريكي استناداً إلى خط أساس ھيدرو كلورو فلورو كربون من أجل االمتثال قدره طن  66,000ب أن يصل إلى مبلغ كلورو فلورو كربونية، فيج
 .واحد م قدرات استنفاد األوزون. وستجري تسوية التمويل عندما تتّم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية

  
 على التمويل ل الزمني للموافقةالجدوألف:  -3التذييل 

 
في السنة المحددة  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األول 1

 ألف.-2في التذييل 

 
  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 

  
  ء:سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزا  1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 

اطا ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف ت المدرج
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط
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رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم
ادة تخصي ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت ص بخطة الشريحة السابق تق

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق

علومات عن (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا م5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

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

ذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھ
(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، م  (ج) ريحة التالي ي الش ا ف طلع بھ ي سيُض اطات الت ي للنش ذ وصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج
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

ذا الوصف  ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل رة المنظور أن تط ي الفق ددة ف نة المح الس
(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 

  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت.   (د) ات عل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ديم ووفقا للمقررا وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ت ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي

البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق  (أ) أعاله)1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ابقة والمق ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل أعاله. ومع أن المعلومات الكمي بل
ذة  ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي الش

  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  دوار المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واأل -5التذييل  
     

 

تتولى وزارة البيئة المسؤولية عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة وحدة   1
األوزون الوطنية. وتبين الخبرات المكتسبة حتى اآلن أن اإلشراك المباشر للمستخدمين النھائيين وشركات الخدمة 

التبريد وتكييف الھواء يحقق أفضل النتائج. وفي ھذا السياق، فإن مساعدة االتحاد العام والموردين الذين يتعاملون مع 
لفنيي التبريد من جمھوري مولدوفا سوف تقوم بمعرفة أعضاء االتحاد مع األخذ في االعتبار خبراتھم وتعاونھم مع 

شھادات والتعاون مع وزارة التشييد الشركاء الخارجيين. وسيكون ھذا االتحاد مسؤوال عن وضع نظام جديد إلصدار ال
 والتنمية اإلقليمية ومؤسسات التدريب.

ستنفذ عملية توحيد بعض اإلجراءات القانونية الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون مع تشريعات االتحاد  2
ة. وستواصل األوروبي بمشاركة المعھد الوطني للتوحيد القياسي والمقاييس وغيرھا من الوكاالت الحكومية المعني
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وزارة البيئة ووحدة األوزون الوطنية التعاون الوثيق مع إدارة الجمارك لضمان التنفيذ الفعال لنظام إصدار التراخيص 
ورصد عمليات استيراد وتصدير الھيدروكلوروفلوروكربون والمعدات والمنتجات المعتمدة على ھذه المادة. وسيقدم 

د تنفيذ التشريعات البيئية. وقد تضيف وزارة الزراعة والصناعات الغذائية مفتشي الدولة االيكولوجي الدعم في رص
أيضا إسھاما قيما من خالل برامجھا بما في ذلك المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية والصناديق المختلفة. 

 وسيجري إشراك وسائط اإلعالم والمنظمات غير الحكومية في أنشطة التوعية العامة.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو   1

  التالي:
ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ

 حو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على الن

ـ  (ب) ـن في التذيي -4 لمساعدة البلد في إعـداد خطة تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبي
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل  على النحو

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل  الوفاء بمتطلبات  )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
 وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. 

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 جراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛إ  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

رة  )(ط ا للفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 يص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛تخص

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ي)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ك)

خذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأ 2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

(ب) من التذييل 1والفقرة الفرعية  (ب) من االتفاق5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
  
دوالر أمريكي عن كّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1المحدد في الصف  كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى
  ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 المرفق التاسع و العشرون
 

الشكل المنقح للتقارير النھائية لمشروعات التعزيز المؤسسي وطلبات تجديد 
  مشروعات التعزيز المؤسسي

  التقرير النھائي وطلب تمديد تمويل مشروع التعزيز المؤسسي
  

  20xx إلى xx 20من
  

  .14الوكالة المنفذة للتعليق عليھا في النقطة قبل إحالتھا إلى  15و 12لى إ 1يستكمل البلد المعني النقاط من 
  
  ____________________________ البلد:  - 1

  _______________________ وحدة األوزون الوطنية: / الوكالة المنفذة  - 2

 _____________________________ :الوكالة المنفذة  - 3

  مراحل مشروع التعزيز المؤسسي (الموافق عليھا):  - 4

  
  المدة  ةالمرحل

  سنة)الشھر، اليوم، ال(
تمويل الصندوق 
  المتعدد األطراف
  (الموافق عليه)

تمويل الصندوق 
  المتعدد األطراف

  (المصروف)
        
        
        

  
  
 ______________________: سنة)الشھر/السنة إلى الشھر/الالفترة المشمولة بالتقرير (  أ)  - 5

  _____________________المبلغ المطلوب (تمويل المرحلة (دوالر أمريكي) والفترة):   ب)  

  اإلبالغ عن البيانات:  - 6
  

  سنة التقديم  سنة اإلبالغ  تم اإلبالغ  متطلبات اإلبالغ
      ال  نعم

          7المادة 
          تنفيذ البرنامج القطري

  
الوطنية، وطريقة اإلشراف على  صف دور وحدة األوزون الوطنية ومركزھا في اإلدارة  - 7

عملھا وإمكانية وصولھا إلى كبار المسؤولين عن صنع القرار (قد يتضمن ذلك التعاون مع 
  لجان دائمة أو أفرقة استشارية أو ھيئات مشركة بين الوزارات)

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Annex XIX 

 

 2

__________________________________________________________  

  
  ذكر إجمالي عدد الموظفين في وحدة األوزون الوطنية:ا  - 8

ما ھو عدد الموظفين الذين يحصلون على راتب بموجب مشروع التعزيز   - 
  _________وقت كامل______ نصف الوقت ___________المؤسسي؟

  ما ھو عدد الموظفين الذين يحصلون على راتب من الحكومة؟___________  - 
  نصف الوقت___________ _______وقت كامل

  ؟ھل تعمل الوحدة بطقم كامل من الموظفين  - 9

  ال   نعم

  ___________________________________ إذا كانت اإلجابة ال، يرجى التوضيح

___________________________________  

مشروع السابقة لمرحلة اليرجى تقديم تفاصيل عن حالة تنفيذ األنشطة الموافق عليھا من   - 10
التعزيز المؤسسي واألنشطة المزمعة للمرحلة المقدم بشأنھا الطلب. ويرجى إضافة مؤشرات 

  محددة.أداء 

  األھداف 
  )حسب الضرورة(يرجى اإلضافة 

في  األنشطة
المرحلة 
  الحالية

اإلنجازات في 
المرحلة الحالية 
 (حدد المرحلة/
  الشھر/السنة)

األنشطة المزمعة 
في المرحلة التالية 

 (حدد المرحلة/
  الشھر/السنة)

المتوقعة  ائجالنت
من المرحلة 

  التالية

استھالك المواد المستنفدة اعتماد/تنفيذ تشريعات ولوائح المواد المستنفدة لألوزون لمراقبة ورصد    :1الھدف 
  لألوزون

إدخال نظام إصدار التراخيص والحصص 
  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

        

محافظة على إزالة لإنفاذ تدابير الرقابة ل
  المواد الكلوروفلوروكربونية

        

رصد التجارة غير المشروعة في المواد 
  المستنفدة لألوزون (جميع ھذه المواد)

        

التصديق على تعديالت بروتوكول 
  مونتريال

        

  جمع البيانات واإلبالغ عنھا على نحو فعال وفي الوقت المحدد   :2الھدف 
          رصد الواردات/الصادرات في الجمارك

          7اإلبالغ عن بيانات المادة 
          اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية

  األخرىالوطنية الت/الجھات امشاورات وتنسيق مع الوك   :3الھدف 
          اللجنة الدائمة

          رابطات الصناعة
  تنفيذ أنشطة اإلزالة وخفض استھالك المواد المستنفدة لألوزون في الوقت المحدد لىاإلشراف ع   :4الھدف 

          تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية
إعداد/تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  األھداف 
  )حسب الضرورة(يرجى اإلضافة 

في  األنشطة
المرحلة 
  الحالية

اإلنجازات في 
المرحلة الحالية 
 (حدد المرحلة/
  الشھر/السنة)

األنشطة المزمعة 
في المرحلة التالية 

 (حدد المرحلة/
  الشھر/السنة)

المتوقعة  ائجالنت
من المرحلة 

  التالية

          المشروع األول
  المشروع الثاني

  
        

  التوعية وتبادل المعلوماتزيادة    :5الھدف 
          نشر المعلومات على أصحاب المصلحة

          اليوم الدولي لألوزون
  التعاون اإلقليمي والمشاركة في اجتماعات بروتوكول مونتريال   :6الھدف 

          الشبكات اإلقليميةالمشاركة في 
 / الفريق العامل المفتوح العضوية

  األطراف  اجتماع
        

  التقرير المالي  - 11

ميزانية المرحلة   بند اإلنفاق
الحالية (دوال 

  أمريكي)

المبلغ المنصرف 
  (للمرحلة الحالية) 

  (دوالر أمريكي)

الميزانية المقدرة 
(للمرحلة 
  المطلوبة) 

  (دوالر أمريكي)

الحكومة (مساھمة تمويل 
  ية) (دوالر أمريكي)ينع

مرحلة ال    ملتزم بهال  فعليال    
  حاليةال

مرحلة ال
  مطلوبةال

الموظفون (بمن فيھم 
  المستشارون)

            

              المعدات
تكاليف تشغيلية (أي 

اجتماعات، 
  مشاورات، الخ)

            

توعية عامة 
  الجمھور

            

              بنود أخرى
              المجموع

  
  يرجى تقييم أداء مشروع التعزيز المؤسسي في تحقيق المؤشرات التالية:  - 12

  التعليقات  التقييم  المؤشر
    ضعيف  مرض  جيد جدا  

          فعالية تدابير مراقبة الواردات  - 1
إدماج قضايا حماية األوزون   - 2

  في الخطط الوطنية
        

          إكمال مشروعات اإلزالة  - 3
على نحو  اإلبالغ عن البيانات  - 4

  فعال
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  تأييد الحكومة:  - 13

    (االسم):قام بترخيص خطة العمل 

  (يكون التوقيع على نسخة مطبوعة)  :توقيع المسؤول عن الترخيص

    الوظيفة:

    منظمة/وكالة/وزارة اإلشراف:

    التاريخ:

  تقديم خطة عمل:  - 14

    اسم الوكالة المنفذة:

    اسم موظف المشروع:

    المشروعتوقيع موظف 

    التاريخ:

    تعليقات الوكالة المنفذة

لمعلومات المطلوبة أدناه فيما ال يزيد عن فقرة واحدة لموجز تنفيذي: يرجى تقديم موجزات   - 15
  لكل منھا. وستستخدم ھذه الفقرات في وثائق اجتماع اللجنة التنفيذية.

  التقرير النھائي  أ)

  خطة العمل  ب)
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 المرفق العشرون

  شكل التقارير المرحلية وخطط التنفيذ السنوية لقطاع إنتاج
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  معلومات أساسية

إلعداد الشرائح لخطط إدارة إزالة "الدليل المحدث ينبغي أن تتبع التقارير المرحلية وخطط تنفيذ الشرائح  -1
(دليل اإلنتاج). وباإلضافة إلى المعلومات المتضمنة في دليل اإلنتاج، فإن  إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية"

 البيانات التالية مطلوبة بالتحديد لقطاع اإلنتاج.

وكلوروفلوروكربونية في الصين. وأعد مشروع الشكل المنقح في سياق تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدر -2
وبالنسبة للبلدان األخرى التي كان لديھا عدد صغير من منتجي المواد الھيدركلوروفلوروكربونية، سيتم تبسيط 

  التقارير المرحلية وخطط تنفيذ الشرائح حسبما يقتضى الحال.

  التقرير المرحلي

  تاجمن اإلن xxxمعلومات عن الھدف العام ومستوى المرحلة   -ألف 
  

حسبما يتطلب الدليل، ينبغي أن يتضمن التقرير المرحلي مالحظات/توضيحات سردية حسب اتصالھا بأي  -3
زيادة/انخفاض كبير في مستوى اإلنتاج، والتغير في مستوى المخزون، أو أي معلومات أخرى ذات صلة. وينبغي أن 

وكلوروفلوروكربونية في السنة المبلغ عنھا عن يفسر أيضا أي انحرافات للتخفيضات الفعلية في إنتاج المواد الھيدر
  التخفيضات المقررة، وتعديالت إلستراتيجية التخفيض (إن وجدت) للسنة القادمة.

: أھداف الرقابة العامة واإلنتاج الفعلي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الستخدامات المواد المستنفدة 1الجدول 
  لألوزون حسب المادة الكيميائية

 2015 20132014 المادة
 الفعلية المقررة الفعليةالمقررةالفعليةالمقررة

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*

مجموع  2015 2013 السنة
المرحلة 
 األولى

التخفيض في المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية كنسبة 

 مئوية من التخفيضات الشاملة
  الفعليةالمقررةالفعليةالمقررة المادة

       22-الھيدروكلوروفلوروكربون
      ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
      ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
       123-الھيدروكلوروفلوروكربون

       124-الھيدروكلوروفلوروكربون
       المجموع

 وبالنسبة للمراحل الالحقة، سيكون ھناك كميات مختلقة من التخفيضات.*  المثال المقدم في ھذا الجدول ھو للمرحلة األولى؛ 
  

  سعة اإلنتاج، ونقطة البداية واإلنتاج السنوي حسب البندھ: .... -أ- 3الجدول 

رقم 
 المرجع

خط  المصنع
 اإلنتاج

سعة 
 اإلنتاج

حالة  2015إنتاج عام  2014إنتاج عام   2013إنتاج عام  2010إنتاج عام 
 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

ن متري ط
 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 

) خط اإلنتاج عامل من الوجھة الفنية (قادر 1تحديد حالة التشغيل في المصنع. ويمكن وصفھا على أنھا مزيج من الحاالت التالية:  يرجى  *
) كان الخط في حالة إنتاج جزئي ألسباب معينة (أي الطلب في السوق، والمستوى 3) كان خط اإلنتاج كامل التشغيل، 2على اإلنتاج)، 

) توقف خط اإلنتاج لسبب معين (يرجى تحديد السبب، أي تم التوقيع على عقد اإلغالق، أو أنه ال 4ت، وغيرھا)؛ العالي من المخزونا
) تم تفكيكه كليا أو جزئيا؛ 6) تم التوقيع على عقد للخفض أو اإلغالق؛ 5يستوفى المعايير البيئية، أو عدم وجود طلب في السوق، وغيرھا)؛ 

  في ھذا المرحلة. حاالت أخرى غير متوقعة) أي 5
  

وينبغي أن تخطر حكومة الصين اللجنة التنفيذية عن أي خطوط إنتاج إضافية للمواد  -4
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تنشأ بخالف خطوط اإلنتاج المشمولة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية. وينبغي أن يبلغ 

المشمولة في خطة إدارة إزالة إنتاج المواد التقرير المرحلي أيضا عن أي تغيرات في أسماء المؤسسات 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وإذا منحت أي مؤسسة عقدا للتعويض (اإلغالق أو التخفيض)، ينبغي أن يقدم التقرير 
المرحلي معلومات عن التغير في الملكية، إن وجد، ويشير إلى النسبة المئوية للملكية عبر الوطنية للشركة الناتجة عن 

  يير.التغ
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  معلومات عن حصص إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعقود الخفض وعقود إغالق اإلنتاج  -باء 

  2015 – 2013: حصص اإلنتاج الشامل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الصادرة للفترة 4الجدول 

 المادة

ھدف الرقابة لعامي 
 2014و 2013

حصص اإلنتاج 
الصادرة في عام 

2013 

حصص اإلنتاج 
الصادرة في عام 

2014 

ھدف الرقابة لعام 
2015 

حصص اإلنتاج 
الصادرة في عام 

2015 

 طن متري
قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 طن متري
قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 طن متري
قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 طن متري
قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 طن متري
قدرات 

استنفاد 
 األوزون

           22-الھيدروكلوروفلوروكربون
           ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
           ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
           123-الھيدروكلوروفلوروكربون
           124-الھيدروكلوروفلوروكربون

           المجموع
  

  (××××)(للمادة الكيميائية) في عام حصص إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ھ : -أ- 4الجدول 
رقم 
 المرجع

  مصانع
- الھيدروكلوروفلوروكربون

×× 

  ××- إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  الحصص النھائية  االتجار بالحصص  الحصص األولية

إنتاج 
المواد 

المستنفدة 
 لألوزون

االستخدام 
 المحلي

إنتاج المواد 
المستنفدة 
 لألوزون

إنتاج المواد 
 المستنفدة لألوزون

االستخدام 
 المحلي

إنتاج المواد  نوع االتجار*
المستنفدة 
 لألوزون

االستخدام 
 المحلي

استخدام  المجموع
المواد 

المستنفدة 
 لألوزون

استخدام 
المواد 
 األولية

طن متري 
 في السنة

طن متري 
في السنة

طن متري في 
السنة

طن متري في  طن متري في السنة
السنة

طن متري في  طن متري في السنة
 السنة

طن متري في 
 السنة

طن متري في 
 السنة

طن متري 
 في السنة

 (ي) (ط) (ح) (ز) (و)   (ھ) (و) (د) (ج) (ب) (أ) 
             
            المجموع 

  يرجى تحديد ما إذا كان االتجار مؤقتا (للسنة فقط) أو دائما (لجميع السنوات القادمة).  *

  

  عقود خفض حصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وعقود إغالق اإلنتاج  -4

   xxxx لعام ×× -عقود خفض الحصص وعقود إغالق إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربونھ: -أ 5الجدول 
رقم 
 المرجع

مصانع 
- الھيدروكلوروفلوروكربون

×× 

اإلنتاج في عام 
2009 

اإلنتاج في عام 
2010 

الخفض بموجب  خط األساس
 العقد

 رقم المشروع رقم العقد قيمة العقد

 (دوالر أمريكي) (طن متري) (طن متري) (طن متري) (طن متري) (طن متري)

         

 المجموع
 

     

  

  

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56 
Annex XX 

 

4 

عرض عام للمنتجين مع عقود لخفض الحصص و/أو إغالق خط اإلنتاج واإلنتاج المتبقي المؤھل ھ: -أ-6الجدول 
  ××××-من الھيدروكلوروفلوروكربون

رقم 
 المرجع

منتجو المواد 
  الھيدروكلوروفلورو

 كربونية

لألوزون  واإلنتاج المتبقي المؤھل من المواد المستنفدة××× -الخفض/اإلغالق في إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون
 (طن متري)

2010 
الخفض في 

 2013عام 
 المتبقي المؤھل

الخفض في 
 2014عام 

 المتبقي المؤھل
الخفض في 

 2015عام 
 المبقي المؤھل

        1المؤسسة رقم   

        2المؤسسة رقم   

                

               المجموع  

  
  

  العامة والقواعدمعلومات عن السياسات  - جيم 

ينبغي أن تصف التقارير المرحلية بوضوح السياسات العامة والقواعد الموضوعة ذات الصلة إزالة إنتاج  -5
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحالة تنفيذھا.

  : السياسات العامة المتعلقة بإزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحالة التنفيذ7الجدول 

 التعليقات تاريخ النفاذ حالة التنفيذ ة العامة والقواعدالسياس

    

    

  

  معلومات عن أنشطة المساعدة التقنية  -دال 

ينبغي تقديم تقرير تفصيلي عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية، في نص سردي وينبغي أن  -6
مواجھة وسبب التأخير. ويحتاج األمر إلى قياس التقدم المحرز يصف حالة تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية، وأي مشاكل 

في كل مساعدة تقنية مقابل المراحل الرئيسية. وبالنسبة ألنشطة التدريب، ينبغي تحديد عدد المشاركين في اإلنجاز. 
المراحل لتقديم موجز عن حالة تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية. وينبغي أن يشير عمود  8ويمكن استخدام الجدول 

ً أو لم يتم  الرئيسية المؤقتة والنواتج عما إذا كان قد تم تحقيق المراحل الرئيسية المؤقتة المقررة، أو تم تحقيقھا جزئيا
تحقيقھا. وبالنسبة ألنشطة المساعدة التقنية ذات الطابع البحثي أو الدراسي، ينبغي إدراج موجز عن المساعدة التقنية 

  في التقرير المرحلي.
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  : نظرة عامة، والمساعد التقنية الجارية والمنجزةxxxx: أنشطة المساعدة التقنية في عام 8جدول ال

عنوان 
المساعدة 
 التقنية

المراحل الرئيسية المؤقتة  مبلغ العقد تاريخ اإلنجاز تاريخ العقد المتعاقد
 والنواتج*

موجز 
للمساعدة 
 التقنية

النتيجة المتوقعة 
واستخدامھا في خطة 

إزالة إنتاج  إدارة
المواد الھيدرو كلورو 

 فلوروكربونية
(دوالر  الفعلي المقرر   

 أمريكي)
المرحلة 

 1الرئيسية 
المرحلة 

 2الرئيسية 

2013           

المساعدة 
 1التقنية 

         

المساعدة 
2التقنية 

         

           

2014           

المساعدة 
××التقنية 

         

المساعدة 
  ××التقنية 

         

           

  *  يرجى تقديم وصف لحالة التنفيذ نحو تحقيق المراحل الرئيسية المقررة.

  التعليقات:

  

  اإلبالغ المالي  -ھاء 

  المالحظات/التوضيحات حسبما يتعلق األمر:

  
  ألف: التقرير المالي الملتزم به والرصيد 9الجدول 

2016شريحة عام 2015شريحة عام 2014شريحة عام 2013شريحة عام  المجموع البند

 (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي)

مجموع التمويل الموافق عليه من 
 حيث المبدأ

     

      2013عقود الخفض في عام 

      2015عقود اإلغالق في عام 

      التقنيةأنشطة المساعدة 

      تكلفة اإلدارة الموافق عليھا

      الرصيد المتبقي*
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  باء: التقرير المالي عن الصرف الفعلي لألموال- 9الجدول 

 المجموع2016شريحة عام 2015شريحة عام 2014شريحة عام 2013شريحة عام  السنة

(دوالر  أمريكي)(دوالر  (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي)
 أمريكي)

التمويل الموافق عليه من اللجنة 
 التنفيذية والمفرج عنه للبنك الدولي

     

األموال المصروفة من البنك الدولي إلى 
 إدارة التعاون االقتصادي الخارجي

  
  

 

      الرصيد في البنك الدولي
األموال المصروفة من إدارة التعاون 

 المؤسسةاالقتصادي الخارجي إلى 
  

  
 

األموال المصروفة من إدارة التعاون 
االقتصادي الخارجي من أجل المساعدة 

 التقنية
  

  
 

      التكاليف اإلدارية الموافق عليھا
الرصيد الشامل في إدارة التعاون 

 االقتصادي الخارجي
     

الفائدة المتراكمة في حساب إدارة 
 التعاون االقتصادي الخارجي

  
  

 

      الرصيد
  *n/p .لم يقدم =  

  

  : 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)

األموال  صرف
  المتراكمة

 (دوالر أمريكي)

الرصيد المتبقي 
  حتى [التاريخ]
 (دوالر أمريكي)

 2013أنشطة المساعدة التقنية لعام 
الصرف    

 األول
     

الصرف 
 الثاني

  

الصرف 
 الثالث

  

الصرف 
 الرابع

  

         المجموع
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على مستوى ××× -خفض الحصص واإلغالق للھيدروكلوروفلوروكربونالحالة المالية لعقود ھ: -أ-11الجدول 
  المؤسسة

رقم 
 المرجع

نوع  المنتج
  العقد*

خفض المواد 
  الھيدرو
  كلورو
  فلورو

  كربونية
(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)

            
            
            
            

، 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  -واو 

ينبغي إدراج وصف موجز في التقرير المرحلي عن الطريقة المستخدمة لحساب األثر على المناخ. وينبغي  -7
فضل الجھود المبذولة إلدارة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإنتاج أن يصف أيضا األنشطة التي تبين أ

المنتجات الفرعية المرتبطة بھا وفقا ألفضل ممارسات التقليل إلى أدنى حد من األثر على المناخ (على النحو المطلوب 
  )).8(ھ)(69/28بموجب المقرر 

  ××××: األثر على المناخ في اإلبالغ عن عام 12الجدول 

 2013الخفض الفعلي في إنتاج عام   المادة
2010بالمقارنة إلى عام 

 األثر على المناخ إمكانية االحترار العالمي

طن من قدرات  طن متري
 استنفاد األوزون

مليون طن من 
مكافئ ثاني أكسيد 

 الكربون
      22-الھيدروكلوروفلوروكربون
    ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
    123-الھيدروكلوروفلوروكربون
    124-الھيدروكلوروفلوروكربون
     23-الھيدروكلوروفلوروكربون

   المجموع
  

  خطة العمل

  ھدف اإلزالة وأھداف الرقابة  –زاي 

مدة الشريحة. وينبغي إعداد ينبغي تحديد ھدف واضح لخفض إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل  -8
استراتيجيات لتحقيق الخفض المطلوب مع مراعاة ھدف االستھالك، والواردات من المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة للعام والعوامل األخرى ذات الصلة. ويمكن تقديم أھداف الرقابة للسنة في 

  .13الجدول 
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  ××××المحلي المقررة لعام  : حصص اإلنتاج وحصص االستخدام13الجدول 

  

 ھدف الرقابة على االستھالك حصص اإلنتاج الصادرة ھدف الرقابة على اإلنتاج
حصص اإلنتاج الصادرة 

 لالستھالك المحلي

 طن متري

طن من 
قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

من قدرات طن 
استنفاد 
 األوزون

                 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
                 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
                 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
                 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
                 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
                 المجموع

  
  

  األنشطة على مستوى المؤسسة  -حاء 

عن الحصص الصادرة للمؤسسات استناداً إلى حصص اإلنتاج ھ -أ-13ينبغي تقديم معلومات في الجدول  -9
الشاملة الستخدام المواد المستنفدة لألوزون وحصص اإلنتاج الصادرة لالستخدام المحلي من المواد المستنفدة 

 لكل مادة.لألوزون بالنسبة 

  ×××××في عام ××× -حصص اإلنتاج الصادرة للھيدروكلوروفلوروكربونھ: -أ-13الجدول 

 اسم المؤسسة رقم المصنع
حصص اإلنتاج األولية للمواد 

 المستنفدة لألوزون
حصص اإلنتاج األولية للمواد المستنفدة 
 لألوزون لغرض االستخدام المحلي

 (طن متري) (طن متري)
1       
2       
3       

 
ھ -أ-14وإذا كان ھناك عقود للخفض أو اإلغالق في السنة، ينبغي تقديم المعلومات عن العقود في الجدول  -10

 ھ.-أ- 15والجدول 

 2015لعام ××× -حصص خفض إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربونھ: -أ-14الجدول 

رقم 
 المصنع

 اسم المؤسسة

اإلنتاج في عام 
2009 

اإلنتاج في عام 
2010 

الحصص 
األولية لعام 

2013 

الخفض بموجب 
 العقد

 قيمة العقد
 رقم العقد

رقم 
 المشروع

(دوالر  (طن متري) (طن متري) (طن متري) (طن متري)
 أمريكي)
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 2015 في عام××× -عقود إغالق خطوط إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربونھ: -أ-15الجدول 

رقم 
 المصنع

اسم 
 المؤسسة

رقم 
خط 
 اإلنتاج

 سعة اإلنتاج
(طن متري 
 في السنة)

اإلنتاج في عام 
 (طن متري) 2010

اإلنتاج 
المتبقي 
المؤھل 
للمواد 

المستنفدة 
لألوزون 

(طن متري 
 في السنة)

سعة اإلنتاج 
التي ستغلق 

بموجب 
العقد (طن 
متري في 

 السنة)

كمية اإلزالة 
بموجب عقد 

الخفض 
  الجاري

 (طن متري)

اإلزالة السابقة 
بموجب عقد 
  الخفض

 (طن متري)

السعة 
المتقاعدة 
  اإلضافية*

(طن متري 
 في السنة)

  مبلغ العقد
(دوالر 
المواد  أمريكي)

المستنفدة 
 لألوزون

المواد 
 األولية

1                       

2                       

3                       
 *   سعة اإلنتاج ناقصاً اإلزالة التامة.

 أنشطة المساعدة التقنية  -طاء 

خطة التنفيذ السنوية يصف بوضوح عند التخطيط ألنشطة المساعدة التقنية، ينبغي إدراج نص سردي في  -11
المبرر، والھدف، ومجال األنشطة، واإلطار الزمني، والنتائج المتوقعة وأثر وتكلفة برنامج المساعدة التقنية. وينبغي 
أيضا تصميم مراحل رئيسية لكل مساعدة تقنية لقياس التقدم المحرز وما يرتبط به من صرف للتمويل. ويمكن تقديم 

  .16شطة المساعدة التقنية في الجدول المعلومات عن أن

  : أنشطة المساعدة التقنية المقررة16الجدول 

عنوان 
المساعدة 
 التقنية

وصف 
 األنشطة

 مدة المشروع
مبلغ 
 العقد

المراحل الرئيسية المؤقتة 
 والنواتج*

موجز 
للمساعدة 
 التقنية

النتيجة المتوقعة 
واستخدامھا في خطة 

إدارة إزالة إنتاج المواد 
يدرو كلورو الھ

 فلوروكربونية
 تاريخ اإلنجاز تاريخ البدء

(دوالر 
 أمريكي)

المرحلة 
 1الرئيسية 

المرحلة 
 2الرئيسية 

المساعدة 
         1التقنية 

المساعدة 
        2التقنية 

المساعدة 
        3التقنية 

  بھا.*   يرجى تقديم وصف للمراحل الرئيسية وجدول المدفوعات المرتبط 
  

ينبغي أن تشمل خطة تنفيذ الشريحة األنشطة التي تنفذھا الحكومة من أجل التنسيق بين أصحاب المصلحة  -12
والسلطات لديھا لبذل أفضل الجھود إلدارة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإنتاج المنتجات الفرعية 

أفضل ممارسات التقليل إلى أدنى حد من اآلثار على  المرتبطة بھا في مصانع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع
  )).8(ھ)(69/28المناخ المرتبط بھا (على النحو المطلوب بموجب المقرر 

 ميزانية األنشطة المقررة للشريحة  -ياء 

ينبغي أن تشمل خطة تنفيذ الشريحة السنوية توزيعا مفصالً للميزانية لجميع األنشطة المقررة للشريحة  -13
 .17الجدول باستخدام 
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  ×××)(الشريحة ×××× : توزيع الميزانية لعام17الجدول 

 وصف األنشطة
  اإلزالة

 (طن متري)
مدة  الميزانيات

 المشروع
تاريخ إنجاز 
 المشروع

 مؤشر األداء
 (دوالر أمريكي)

 األنشطة على مستوى المؤسسة

 عقد الخفض

 1المؤسسة رقم 

 2المؤسسة رقم 

 اإلغالق عقد

 1المؤسسة رقم 

 2المؤسسة رقم 

 أنشطة المساعدة التقنية

 1المساعدة التقنية 

 2المساعدة التقنية 

 السياسات العامة والقواعد والمعايير

 تنسيق المشروع ورصده

 المجموع
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