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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  السابع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2016 كانون األول ديسمبر/ 2 - نيتشرين الثانوفمبر /  28  ،مونتريال
 

 السبعين للجنة التنفيذيةوتقرير االجتماع السابع 

 المقدمة

 

االجتماع السابع والسبعون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر ُعقد  1
 .2016ديسمبر/كانون األول  2نوفمبر/تشرين الثاني إلى  28منظمة الطيران المدني الدولي، مونتريال، كندا، من 

الصادر عن XXVII/13ذية وفقا للمقرر وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، وأعضاء اللجنة التنفي 2
 االجتماع السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:

من البروتوكول: النمسا (نائب الرئيس)،  5من المادة  1األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة   (أ)
 وبلجيكا، وكندا، وألمانيا، واليابان، والواليات المتحدة األمريكية؛

من البروتوكول: األرجنتين، والكاميرون،  5من المادة  1لعاملة بمقتضى الفقرة األطراف ا  (ب)
 والصين، ومصر، والھند، واألردن، والمكسيك (رئيسا).

ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن، حضر االجتماع بصفة مراقب  3
ي (اليوئنديبي)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، كالھما كوكالة منفذة ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائ

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

وحضر االجتماع أيضا األمين التنفيذي ألمانة األوزون وموظفوھا، ورئيس لجنة التنفيذ عمال بإجراء عدم  4
التكنولوجيا والتقييم فرقة العمل المعنية بإعادة تجديد الموارد التابعة لفريق االمتثال لبروتوكول مونتريال وأعضاء 

 االقتصادي.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 

2 

التحالف من أجل سياسة الغالف الجوي المسؤولة، ووكالة وحضر االجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن  5
امة، واللجنة التوجيھية لصندوق كيغالي لفاعلية التبريد (بما في ذلك التحقيقات البيئية، ومعھد الحوكمة والتنمية المستد

، ومؤسسة ھيوليت ومؤسسة ماك آرثر). ووافقت اللجنة (ClimateWorks)مؤسسة األنشطة المتعلقة بالمناخ 
 التنفيذية أيضا، في بداية االجتماع على السماح بحضور ممثل عن مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية كمراقب.

  من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

ورحب باألعضاء في االجتماع  (Agustin Sanchez) افتتح االجتماع الرئيس السيد أغسطين سانشيز  6
. وقال إن العام كان حافال باألحداث حيث توج بتعديل كيغالى على بروتوكول مونتريال الذي اعتمد 2016األخير لعام 

ن اعتماد تعديل كيغالى سيكون له أثر على عمل إلألطراف في بروتوكول مونتريال. و في االجتماع الثامن والعشرين
  ذية، وھو األمر الذي سيجرى مناقشته في ھذا االجتماع.وتشغيل اللجنة التنفي

وستقوم اللجنة التنفيذية بالنظر أيضا في مقترحات وأنشطة المشروعات المطروحة للموافقة عليھا والتى تبلغ  7
مليون دوالر أمريكي. وسوف تشمل ھذه األنشطة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  158حوالى 

خطط أخرى لبلدان غير مستھلكة ألحجام منخفضة وخطتين لبلدين من  6و ،فلوروكربونية للصينالھيدروكلورو
البلدان المستھلكة ألحجام منخفضة؛ والمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلد 

بلدا؛  25لــ موافق عليھا بونيةمستھلك لحجم منخفض؛ وشرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر
بلدا. ويشمل أيضا جدول أعمال االجتماع حسابات الصندوق  34وطلبات تجديد مشروعات للدعم المؤسسي لعدد 

المتعدد األطراف، وميزانية األمانة. وستقوم اللجنة التنفيذية أيضا بفحص التقرير بشأن حساب مستوى التكاليف 
  .290-بدالت الحرارية في الشركات التى تتحول إلى تكنولوجيا الھيدروكربوناالضافية لتحول خطوط تصنيع الم

وأخيرا، استرعى الرئيس االنتباه إلى عمل الفريق الفرعى المعنى بقطاع االنتاج معربا عن أمله بأن يتمكن  8
ن في االجتماع الفريق من االنتھاء من عمله بشأن مشروع المبادئ التوجيھية لقطاع انتاج الھيدروكلوروفلوروكربو

الحالى. وأعرب أيضا عن رغبته في إمكانية االنتھاء من جميع البنود من جدول األعمال، خالل ھذا االجتماع، بحيث 
، على وضع مبادئ توجيھية 2017تتمكن اللجنة التنفيذية من أن تكرس االھتمام الضرورى، في اجتماعاتھا في عام 

  بون.وسياسات تشغيلية إلدارة الھيدروفلوروكر

  من جدول األعمال: تنظيم العمل 2البند 

  إقرار جدول األعمال  ) أ(

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالى لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/1:  

 افتتاح االجتماع 1

 الشؤون التنظيمية: 2

 ؛إقرار جدول األعمال  ) أ(

 .تنظيم العمل  ) ب(

 .األمانة أنشطة 3

 .حالة المساھمات والمصروفات 4
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  حالة الموارد والتخطيط: 5

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  ) أ(

للصندوق المتعدد  2018-2016تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة   ) ب(
 ؛األطراف

 التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية.  ) ج(

  تنفيذ البرامج: 6

 :الرصد والتقييم  ) أ(

 ؛2016إلنجاز المشروعات لعام التقرير المجمع  )1(

  (ب))؛76/6تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر  )2(

تقرير نھائي عن تقديم مشروعات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع  )3(
  تصنيع التبريد وتكييف الھواء؛

 ؛2017مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  )4(

  :2015ديسمبر/كانون األول  31بتاريخ التقرير المرحلى   (ب)

  التقرير المرحلى المجمع؛  )1(

  الوكاالت الثنائية؛  )2(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يونديبي)؛  )3(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛  )4(

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

  ؛البنك الدولى  )6(

  ؛2015خطط أعمال عام  تقييم تنفيذ  (ج)

  بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال؛  (د)

  تقرير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة.  (ھـ)

  :2019-2017خطط األعمال لفترة  7

 خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف؛  ) أ(

 :خطط األعمال للوكاالت الثنائية والمنفذة  ) ب(
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 الوكاالت الثنائية؛ )1(

 األمم المتحدة اإلنمائي (يونديبي)؛برنامج  )2(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛  )3(

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

  البنك الدولى.  )5(

  مقترحات المشروعات:  8

 نظرة عامة على القضايا التى تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات؛  ) أ(

 التعاون الثنائي؛  ) ب(

 :2016ى برامج العمل لعام التعديالت عل  ) ج(

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يونديبي)؛ )1(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛ )2(

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

  ؛البنك الدولى  )4(

  ؛2017ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام   (د)

  لليونديبي واليونيدو والبنك الدولى؛ 2017لعام تكاليف الوحدة األساسية   (ھـ)

  المشروعات االستثمارية.  (و)

ضافية لعملية تحويل خطوط صناعة المبدالت الحرارية في الشركات حساب مستوى التكاليف اإل  9
  .HC-290المتحولة إلى تكنولوجيا الـ 

ين لألطراف في بروتوكول مسائل متعلقة باللجنة التنفيذية ناجمة عن االجتماع الثامن والعشر  10
  مونتريال.

  (ب)).76/55استعراض عملية اللجنة التنفيذية (المقرر   11

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف:  12

  ؛2015الحسابات النھائية لعام   (أ)

  .2015تسوية حسابات عام   (ب)
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انيتھا وميز 2018و 2017و 2016و 2015ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا لألعوام   13
  .2019المقترحة لعام 

  تقرير الفريق الفرعى المعنى بقطاع اإلنتاج.  14

  مسائل أخرى.  15

  اعتماد التقرير.  16

  اختتام االجتماع  17

  
  تنظيم العمل  (ب)

نشر وثائق االجتماع مسائل أخرى، في ، من جدول األعمال 15اللجنة التنفيذية على النظر، تحت البند  وافقت 10
المسائل المتعلقة بقواعد وتدابير المراقبين في اجتماعات الشبكي ألمانة الصندوق المتعدد األطراف، وعلى الموقع 
  .2017وتواريخ وأماكن اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام  ،اللجنة التنفيذية

والنمسا  االجتماع على أن يعقد الفريق الفرعى المعنى بقطاع االنتاج مع التشكيل التالى: األرجنتين وافقو 11
  وكندا (ميسر) والصين وألمانيا والھند واليابان واألردن والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية.

، دعت اللجنة التنفيذية حكومة الصين واألعضاء )(و)76/43في االجتماع السادس والسبعين (المقرر و 12
واحد قبل بداية االجتماع السابع والسبعين  المھتمين من اللجنة التنفيذية إلى عقد مشاورات فيما بين الدورات ليوم

لغرض تيسير المناقشات في خطط القطاع المتبقية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
اللجنة التنفيذية بشأن المسائل (بلجيكا) الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين. وأبلغ ميسر المشاورات فيما بين الدورات 

وطلب أن تتواصل المشاورات على ھامش االجتماع الحالى لحل المسائل المعلقة. ووافقت اللجنة  التى تمت مناقشتھا
التنفيذية على عقد فريق االتصال بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

  خالل االجتماع الحالى.

  :ة: نشاطات األمانمن جدول األعمال: 3البند 

 رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الحالي. ثم قدم الوثيقة 13
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2.  

كما زّود اللجنة التنفيذية بمعلومات محدثّة حول مسائل متعلقة بالتوظيف، فأعلن تعيين في األمانة السيدة  14
نانيت غيران، مساعدة برامج، والسيد بالجي ناتاراجان، كبير مسؤولي إدارة البرامج. باإلضافة إلى ذلك، شغلت كل 

ً في أمانة األوزون وفي وحدة بروتوكول مونتريال والسيدة كريستين ولينغتون  تيوتوكاتوسمن السيدة كاثرين  منصبا
عضاء فرقة العمل المعنية أكما رّحب إلى االجتماع  .التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بانكوك، على التوالي

وعدد من  بإعادة تجديد الموارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وممثلي المنظمات غير الحكومية
  .المنظمات الخيرية

وأعلن أنه بالنسبة للعديد من الزمالء يشكل اجتماع اللجنة التنفيذية ھذا آخر اجتماع يحضرونه، وشكرھم  15
من خالل  5على مساھماتھم. فأيدت السيدة أمينة بنت علي، من وحدة األوزون الوطنية في ماليزيا، بلدان المادة 

وعزز السيد جاك فان إنجل، المدير السابق  .آسيا والمحيط الھادئلجنوب شرق يمية مشاركتھا النشطة في الشبكة اإلقل
صبح برنامج أسس الوحدة بحيث أ، في نيويورك لوحدة بروتوكول مونتريال التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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. وأخيرا، قدم السيد أندرو راي األمم المتحدة اإلنمائي على استعداد للتصدي بنجاح للتحديات الجديدة لتعديل كيغالي
عاما من الخدمة المميزة للصندوق المتعدد األطراف، أوالً كمسؤول عن البرامج وشغل مؤخرا  25ريد حوالى 

ه ھمنصب نائب كبير الموظفين. فھو مصمم ومھندس تخطيط األعمال والتقارير المرحلية للصندوق، وبفضل توجي
  .تقديم عملھا بمھنية ونزاھة للموظفين تمكنت األمانة من أن تواصل

لى ملخصات االجتماعات التي حضرھا موظفو األمانة العامة إولفت كبير الموظفين انتباه اللجنة التنفيذية  16
واصلت األمانة التفاعل مع . و UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2في الوثيقة ةوالبعثات التي قاموا بھا، المبيّن

رى ذات الصلة، وأجرت مناقشات غير رسمية مع المؤسسات الخيرية للرد منظمات األمم المتحدة والمنظمات األخ
على أسئلة بشأن تشغيل الصندوق المتعدد األطراف والطرق الممكنة لدفع أموال إضافية. وكان االجتماع التنسيقي 

الثنائية سمح لألمانة والوكاالت  2016المشترك بين الوكاالت الذي عقد في مونتريال في أوائل سبتمبر/أيلول 
   .والمنفذة، وأمين الصندوق من مناقشة القضايا ذات الصلة، األمر الذي سھل كثيرا التحضيرات لالجتماع الحالي

  .وأخيرا، أبلغ كبير الموظفين اللجنة التنفيذية أن عملية اختيار نائب كبير الموظفين ستتم قريبا 17

ً اللجنة التنفيذية  أحاطتو 18  ل أنشطة األمانة الوارد في الوثيقةبالتقرير حو مع التقدير، ،علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/2.  

  من جدول األعمال: حالة المساھمات والمصروفات  4البند 

الخزانة التقرير عن حالة المساھمات والمصروفات الواردة في الوثيقتين  أمينقّدم  19
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/3  التصويب األولو. 

 كانونبر/ديسم 2 فيعن مساھمات البلدان في الصندوق المتعدد األطراف باإلضافة إلى المعلومات المقدمة و 20
 دوالر أمريكي نقداً  97,098,884دوالر أمريكي، يتألف من  104,689,976. بلغ رصيد الصندوق 2016 ولاأل

دوالر  7,591,092وومة النرويج) دوالر أمريكي التي قدمتھا حك 1,216,623(بما في ذلك المساھمات البالغة 
. وأفاد أمين الخزانة أّن رصيد الخسائر 2018في المائة منھا مستحقة التحصيل في عام  38أمريكي كأذونات صرف، 

(ج)، واصل أمين  76/1مليون دوالر أمريكي تقريباً. وعمالً بالمقرر  16.3من آلية سعر الصرف الثابت قدره حالياً 
 ابعة المتأخرات.مت ةالخزانة واألمان

البلدان التي لم تسدد بعد  واوأعرب العديد من األعضاء عن تقديرھم للبلدان التي سددت مساھماتھا وشجع 21
ً  مساھماتھا على تسديدھا في أقرب وقت ممكن. وأعرب األعضاء عن رضاھم واألمانة  خزانةأمين ال قيام على أيضا

قد وافقت  بيالروس وقد كانت إحدى النتائج أن حكومة مساھمات متأخرة، التي لديھا األطراف مع بمواصلة المتابعة
الممارسة الحالية المتمثلة  ينبغي اإلبقاء على في حين ولوحظ أيضاً أنه، .2016في عام  مساھماتھا البدء في دفع على
التي عليھا  رافيسمح لألط أن قد يكون من المفيد الوارد أوالً، يصرف أوالً"،" الدفعات على أساس تخصيص في

 بدال من الجاري، بتسديد أولى دفعاتھا للعام صندوقال في تسديد مساھمھاتھا إلى التي كانت قد بدأتو متأخرات
 متأخرات بشأنھا. ھناك التي تخصيصھا للسنوات

" "تخصيص احتياطي كامل بـ ي الحساباتراجعمجلس م اقتراح مع يتماشى أن المقترح وأفاد أمين الخزانة 22
البلدان التي عليھا مساھمات  متابعة يعود للجنة التنفيذية وال يزال. من أربع سنوات مات المستحقة منذ أكثرللمساھ
 بالمتأخرات، تذكير تحتوي على لن الجارية السنة األطراف بشأن المرسلة إلى الفواتير على الرغم من أن. ومتأخرة

 .في ھذا الشأن لھا إشعار منفصليتم إرسال س

مساھمات مستحقة منذ مدة طويلة بأن  اعليھ تيال بلداناألعضاء إلى تفھمه أن أي اتفاق للسماح للوأشار أحد  23
تخصيص المساھمات الجديدة لسنة محددة، لن يطبق على البلدان األخرى التي ستبقى القواعد الموضوعة  طلبت

 سارية عليھا.
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 اللجنة التنفيذية: وقررت 24

ً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات عن أذونات   )أ ( أن تحاط علما
- 2015الصرف، والبلدان التي اختارت استخدام آلية الصرف الثابت خالل فترة الثالث سنوات 

 بھذا التقرير؛ األول، الوارد في المرفق 2017

المتعدد األطراف بالكامل في أسرع وقت  أن تحث جميع األطراف على سداد مساھماتھم للصندوق  )ب (
  ممكن؛

، مع 2016أن تحاط علماً، مبديةً تقديرھا، بنية حكومة بيالروس بأن تبدأ بدفع مساھماتھا في عام   )ج (
  لن تكون مرتبطة بالمساھمات المستحقة على بيالروس للسنوات السابقة؛ 2016العلم أن الدفعة لعام 

الحاالت التي يكون على البلد مساھمة مستحقة منذ مدة طويلة، أن تطلب إلى أمين الخزانة، في   )د (
  لسنة محددة، في حال طلب البلد ذلك؛ و ةتخصيص أي مساھم

أن تطلب من كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع البلدان التي عليھا مساھمات   )ه (
  ع التاسع والسبعين.مستحقة منذ فترة ثالث سنوات أو أكثر واإلبالغ عن ذلك إلى االجتما

  )77/1(المقرر 

 من جدول األعمال: 5البند 

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  (أ) 

كما قدمت معلومات محدثة عن إعادة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  25
األرصدة من المشروعات المنجزة والمشروعات التي أنجزت "بموجب مقرر صادر عن اللجنة التنفيذية". وأشارت 

دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، ويتضمن إعادة  863,471إلى أن الوكاالت المنفذة ستقوم بإعادة 
. وتقوم والوكاالت الثنائية 2015من تكاليف الوحدة األساسية لعام  دوالرا أمريكيا 411,441الدولي لمبلغ  البنك

، زائد تكاليف دعم دوالرا أمريكيا 76,711، ويتضمن إعادة حكومة إيطاليا لمبلغ دوالرا أمريكيا 115,282بإعادة 
، دوالرا أمريكيا 29,552ة قدرھا لخمسة مشروعات منجزة، وفوائد متحقق دوالرا أمريكيا 8,783الوكالة البالغة 

. ومع األخذ في دوالرا أمريكيا 27، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرات أمريكية 209وحكومة اليابان لمبلغ 
، عن حالة المساھمات والمصروفات، يبلغ إجمالي من جدول األعمال 4االعتبار تقرير أمين الخزانة في إطار البند 

من ، وھو مبلغ كاف لتغطية المبلغ اإلجمالي دوالرات أمريكية 105,668,729ي ھذا االجتماع التمويل المتاح ف
 .التمويل المرتبط بالمشروعات الموافق عليھا في االجتماع السابع والسبعين

 التنفيذية: اللجنة وقررت 26

 بما يلي: اإلحاطة علما  (أ)

الوثيقة  التقرير المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد الوارد في  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4؛ 

أن صافي مستوى األموال التي يتم إعادتھا إلى االجتماع السابع والسبعين من الوكاالت   )2(
دوالرا أمريكيا، زائد  244,115دوالرا أمريكيا، ويتألف من:  863,471المنفذة قدره 

 ادوالر 126,301دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي؛ و 18,478تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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 42,829دوالرا أمريكيا من اليونيب؛ و 17,643، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي
دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛  2,664دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 ة من البنك الدولي؛دوالرا أمريكيا من تكاليف دعم الوكال 411,441و

أن صافي مستوى األموال التي يتم إعادتھا إلى االجتماع السابع والسبعين من الوكاالت   )3(
دوالرا أمريكيا، زائد  76,711دوالرا أمريكيا، ويتألف من:  115,282الثنائية قدره 

وائد دوالر أمريكيا من الف 29,552دوالرا أمريكيا و 8,783تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 27دوالرات أمريكية، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  209المحققة، من حكومة إيطاليا؛ و

 ، من حكومة اليابان؛ةأمريكي تدوالرا

دوالرا أمريكيا، بخالف تكاليف الدعم،  138,818أن اليونيب كان لديه أرصدة قدرھا   )4(
 لتسعة مشروعات أنجزت منذ أكثر من عامين؛

دوالرا أمريكيا، بخالف تكاليف الدعم،  137,311أن اليونيدو كانت لديھا أرصدة قدرھا   )5(
 لمشروع واحد أنجز منذ أكثر من عامين؛

أن حكومة ألمانيا لديھا أرصدة غير ملتزم بھا لمشروع أنجز ومشروعين جاريين، بمجموع   )6(
والي، بما في ذلك تكاليف دوالرا أمريكيا، على الت 149,090دوالرا أمريكيا و 1,989قدره 

دعم الوكالة، وسيتم خصمھا من المشروعات الثنائية المقدمة إلى االجتماع السابع 
 والسبعين، إذا وافقت عليھا اللجنة التنفيذية؛

أن حكومة إسبانيا لديھا أرصدة لمشروعين أنجزا منذ أكثر من عامين، يبلغ مجموعھا   )7(
عم الوكالة، وسيتم خصمھا من المشروعات الثنائية من تكاليف د اأمريكي ادوالر 15,600

 المقدمة إلى اجتماع مقبل، رھنا بالموافقة عليھا؛

 مطالبة:  (ب)

الوكاالت الثنائية والمنفذة التي لديھا مشروعات أنجزت منذ أكثر من عامين بإعادة   )1(
 األرصدة إلى االجتماع التاسع والسبعين؛

صرف أو إلغاء االلتزامات غير المطلوبة للمشروعات المنجزة الثنائية والوكاالت المنفذة ب  )2(
من أجل إعادة األرصدة إلى  "أنجزت "بموجب مقرر صادر عن اللجنة التنفيذيةوالتي 

 االجتماع التاسع والسبعين؛

  ؛اليونيب بإعادة األرصدة غير الملتزم بھا إلى االجتماع التاسع والسبعين  )3(

مع حكومة كل من إيطاليا واليابان بشأن اإلعادة نقدا على النحو أمين الخزانة بأن يتابع   )4(
  .) أعاله3المبين في الفقرة الفرعية (أ)(

  )77/2(المقرر 

 2018 -  2016ة للصندوق المتعدد األطراف للفترة جمعتحديث عن حالة تنفيذ خطة العمل الم  (ب)

 .1واإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5  الوثيقتين األمانةقدم ممثل  27
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ة للصندوق المتعدد األطراف جمعالعمل الم خطةالتحديث عن حالة تنفيذ ب علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت 28
  .1واإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5الوارد في الوثيقة  2018 – 2016 للفترة

 تأخير تقديم الشرائح  (ج)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6 الوثيقة األمانةقدم ممثل  29

 اللجنة التنفيذية: وقررت 30

 :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6التقرير عن تأخير تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة   )1(

والمعلومات عن تأخير تقديم الشرائح في إطار خطط إدارة إزالة المواد   )2(
اإلنمائي (اليوئنديبي) الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من برنامج األمم المتحدة 

 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛

نشاطا متعلقا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  91من أصل  42وأن   )3(
الھيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمھا إلى االجتماع السابع والسبعين قد قدمت في 

 الموعد المحدد وأن اثنتين من ھذه الشرائح سحبت بعد إجراء مناقشة مع األمانة؛

وأوضحت الوكاالت المنفذة المعنية أن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد   )4(
لن يكون  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمھا في االجتماع األخير في عام 

 يحتمل أن يكون لھا تأثير على االمتثال، إال في حالة بلد واحد؛  لھا أي تأثير أو ال

ومطالبة األمانة بإرسال خطابات إلى الحكومات المعنية عن القرارات الصادرة بشأن تأخير تقديم   (ب)
 بھذا التقرير. الثانيالشرائح، على النحو المبين في المرفق 

  )77/3(المقرر 

  البرنامجمن جدول األعمال: تنفيذ  6البند 

 الرصد والتقييم  ) أ(

  2016التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام   )1(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/7الرصد والتقييم الوثيقة  موظفيعرضت كبيرة  31

ً بالتقدم المحرز في الحد من تقارير إنجاز 32  المتأخرة وشجعوا المشروعات وبعد عرضھا، أخذ األعضاء علما
 بين الوكاالت. تنسيق أقوى من خالل بما في ذلك ھذا الصدد، في على مواصلة جھودھا الوكاالت الثنائية والمنفذة

 :التنفيذية اللجنة قررتو 33

ً بالتقرير  )أ ( الوارد في الوثيقة  2016المجمع إلنجاز المشروعات لعام  أن تأخذ علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/7؛ 
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التاسع والسبعين تقارير إنجاز أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم لالجتماع   )ب (
، وفي الواجب تقديمھا المشروعات الخاصة باالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات اإلفرادية

 ، أن توفر أسباب عدم تقديمھا وجدول التقديم؛عدم تقديمھاحال 

لسماح للوكالة ن تحث الوكاالت المنفذة المتعاونة على إنھاء أقسامھا من تقارير إنجاز المشروعات لأ  (ج)
 الرئيسية بتقديمھا وفقاً للجدول؛ المنفذة 

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تدخل الدروس الواضحة والمكتوبة بشكل جيد والدقيقة   (د)
 المستفادة عند تقديم تقاريرھا إلنجاز المشروعات؛ و

السنوات والمشروعات اإلفرادية إلى أن أن تدعو كل المعنيين بإعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة   (ھ)
يأخذوا بعين االعتبار الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات عند إعداد وتنفيذ 

  المشروعات المستقبلية.

  )77/4(المقرر 

  (ب))76/6تقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر   )2(

، التي تتضمن تقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8يقة ييم الوثقموظفي الرصد والت ةكبير تعرض 34
  .(قاعدة بيانات جرد المؤسسات) السنوات المتعددةقاعدة بيانات االتفاقات 

ً أن البلدان ستوافق على أي طلبات للحصول على المعلومات سيتم إرسالھا إلى و 35 بعد أن أخذ األعضاء علما
 بشأن الوكاالت المنفذة لبيانات التي يتم طلبھا ووجھة نظرالشركات، طلبوا الحصول على بيانات إضافية بشأن ا

 المطلوبة كمية المعلومات أن وكالتين تنفيذيتين أكد ممثلوو بقاعدة البيانات. فيما يتعلق التي تتوالھا األعباء اإلدارية
 وقال. حتى اآلن كانت مثمرة مع األمانة العامة بشأن ھذه المسألة المناقشات غير أنھما أفادا ان للقلق في الواقع، مثيرة

 تحديات أمام ھناك اعترفت بأن أن األمانة الشواغل التي تم اإلعراب عنھا، كبير الموظفين، في معرض الرد على
 واقترح مواصلة المناقشات الثنائية. كانت مفيدة للغاية في قاعدة البيانات أن المعلومات الوكاالت المنفذة، إال أنھا تعتقد

  قاعدة البيانات. وإكمال جمع المعلومات عملية تبسيط بھدف لمنفذةمع الوكاالت ا

  :التنفيذية اللجنة قررتو 36

(ب)) الوارد في الوثيقة 76/6أن تأخذ علماً بتقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/8؛ 

ً أن األمانة ستواصل   (ب) ً أيضا المناقشات مع الوكاالت الثنانية والمنفذة بشأن إدراج، في أن تأخذ علما
جرد قاعدة بيانات الشركات، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بكافة الشركات التي تستخدم المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي حصلت على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف؛ و

  قييم إفادة اللجنة التنفيذية في دورتھا التاسعة والسبعين.أن تطلب من كبير موظفي الرصد والت   (ج)

  )77/5(المقرر 

التقرير النھائي عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع   )3(
  معدات التبريد وتكييف الھواء

  .Corr.2و Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9 ائققّدم كبير موظفي الرصد والتقييم الوث 37
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 وأكد. حتى اآلن المشروعات التي تم تقييمھا من في التقرير ألھم الدروس األعضاء عن تقديرھم أعربو 38
إن ف. مثيرة للقلق بشكل خاص تمت الموافقة عليھا، التي أخرى غير تلك تقنيات استخدام األعضاء على أن العديد من

والمسائل المثارة  الھيدروفلوروكربون على مستويات أمور، جملةفي  ھذا االستخدام من شأنه أن يكون له تأثير،
 أيضا أنه تم وضع عالمة على ھذه المسألة لمناقشتھا في إطار ولوحظ التشغيل اإلضافية. تكاليفسداد المتعلقة ب

الموافقة وتمت  أثناء استعراض المشروعات، القضايا التي تم تبينھا ، نظرة عامة علىمن جدول األعمال )أ( 8 البند
  البند الفرعي. في إطار ھذا بشكل عام على أنه يمكن معالجة المسألة بقدر أكبر من التفصيل

والوقائع، واآلراء،  ،النتائج بين تميز بوضوح في المستقبل ينبغي أن تقارير الرصد والتقييم واقترح أن 39
  التقرير. في بداية وأن وقائع المشروعات الرئيسية ينبغي تقديمھا والتوصيات، واالستنتاجات

  اللجنة التنفيذية: قررتو 40

ً بالتقرير النھائي عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   ) أ( أن تحاط علما
قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء الوارد في الوثيقتين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9  وCorr.1 وCorr.2 ؛ 

ية والوكاالت المنفذة إلى أن تطبق، عندما يكون ذلك مناسباً، نتائج أن تدعو الوكاالت الثنائ  ) ب(
وتوصيات تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع معدات 
التبريد وتكييف الھواء في عملية تصميم وتنفيذ المشروعات بموجب المرحلة الثانية من خطط إدارة 

  روفلوروكربونية. إزالة المواد الھيدروكلو

  )77/6(المقرر 

  2017مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  )4(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تقّدم 41

في حين كان ھناك تأييد عام و ورّكزت المناقشة التي تلت ذلك في المقام األول على أنشطة التقييم المقترحة. 42
 الثانية المقترحة من تقييم مشروعات التبريد، أثير عدد من األسئلة فيما يتعلق باختيار المشروعات للتقييم.للمرحلة 

لوحظ أن أربعة من المشروعات الستة المقترحة كانت من نفس المنطقة، وأن مشروع واحد من المشروعات و
ألعضاء على ضرورة وضع معايير واضحة وأكد أحد ا األخرى قد تمت الموافقة عليه منذ حوالى خمسة عشر عاما.

موظفي الرصد والتقييم الضوء على الصعوبات  ةكبير تورداً على المخاوف التي أثيرت، سلط الختيار المشروعات.
الكامنة في اختيار المشروعات، ولفت كبير الموظفين انتباه اللجنة إلى معايير االختيار الواردة في المرفق الثاني 

، مشدداً على أن المشروعات المحتملة قد اقتصرت على عدد قليل UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10بالوثيقة 
ً من البلدان التي تلقت المساعدة لمشروعات التبريد. بعد مشاورات غير رسمية مع الوكاالت المنفذة، اقترح و نسبيا

ً إضافة مشروعات في األردن والفلبين لتحسين الت وعلى الرغم من  مثيل اإلقليمي.كبير موظفي الرصد والتقييم أيضا
الموافقة على المشروعات المختارة، شدد عضو واحد مع ذلك على الحاجة إلى تحسين عملية اختيار المشروعات في 

 المستقبل.

وفيما يتعلق بالتقييم المقترح لمشروعات التعزيز المؤسسي، أشار األعضاء إلى أن التقييم جاء، على األقل  43
كان و لقرار اتخذه االجتماع الثامن والعشرين لألطراف المتخذة لزيادة الدعم للتعزيز المؤسسي. في جزء منه، استجابة

ھناك شعور عام، مع ذلك، بأن القرار النھائي بشأن التقييم يجب اتخاذه فقط بعد المناقشة األوسع المقرر إجرائھا في 
ية ناجمة عن االجتماع الثامن والعشرين لألطراف في مسائل متعلقة باللجنة التنفيذ، من جدول األعمال 10إطار البند 

ً إلى أن .بروتوكول مونتريال لمشروعات التعزيز  مفصال ااألمانة استعراضأعدت  ه في العام السابق،وأشير أيضا
ولكن، إذا كان القصد، مع ذلك، النظر في أي دعم إضافي ينبغي توفيره في ضوء  المؤسسي، بما في ذلك التكلفة؛
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م بشأن المواد الھيدروفلوروكربونية، ربما قد يتعين على األمانة والوكاالت المنفذة أن تستخدم ھذا االستعراض االلتزا
واقترح أحد األعضاء تأجيل تقييم . الموجود لتقييم عبء العمل اإلضافي واإلطار الزمني، بدالً من إجراء تقييم إضافي

 لالزم للتعزيز المؤسسي بموجب تعديل كيغالي بالشكل المناسب. مشروعات التعزيز المؤسسي حتى يتم تقييم الدعم ا

تقييم بإجراء  التنفيذية اللجنةتكلف التعزيز المؤسسي، أن  تقييم جديد لمشروعات بدالً من إجراء واقترح، 44
ا أن بم في الوقت المناسب، ھذا التقييم وسيكون. خدمة التبريد في قطاع إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الكثير من المسائل التي أثيرت؛ كما قد يعالج التنفيذ لعدد من السنوات كانت قيد المشروعات الموافق عليھا العديد من
استخدام  الجديدة التي يشكلھا المتعلقة بالتحديات الھواء، التبريد وتكييف قطاع تصنيع معدات بشأن في تقرير التقييم
 القابلة لالشتعال. غازات التبريد

بمثابة الوثيقة  2017وبناًء على ذلك، تم إصدار مشروع منقح لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  45
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10/Rev.1.  

 اللجنة التنفيذية: قررتو 46

 143,484والميزانية المرتبطة به بقيمة  2017أن توافق على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   ) أ(
 ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10/Rev.1دوالر أمريكي الوارد في الوثيقة 

 2017لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  قّدم تعديالتموظفي الرصد والتقييم أن  ةأن تطلب من كبير  ) ب(
ع والسبعين، بغية إدراج تقييم قطاع خدمة التبريد والميزانية المرتبطة به لالجتماع التاس

  واالختصاصات. 

  )77/7(المقرر 
 2015ديسمبر/ كانون األول  31التقرير المرحلي حتى   (ب)

 جمعالتقرير المرحلي الم  )1(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11الوثيقة  األمانةقدم ممثل  47

شھرا  12واستفسر أحد األعضاء عن سبب وجوب إعادة األرصدة من أنشطة إعداد المشروع في غضون  48
(أ)،  32/5من الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار ممثل األمانة إلى المقرر 

ليھا. ومع ذلك، قال عدد من األعضاء الموافقة ع منشھرا  12الذي يشترط إنجاز أنشطة إعداد المشروع في غضون 
، أن الظروف قد تغيرت منذ اتخاذ ھذا القرار وأنه ال يعكس الوضع المعقد الذي وجدت بعض البلدان الكبرى نفسھا فيه

  .مثال فيما يتعلق بالحصول على مساعدة الوكالة الستكمال االتفاقات مع البلدان

الت الثنائية والمنفذة على استكمال وتقديم التقارير عن وقال العديد من األعضاء أنه، أثناء حث الوكا 49
الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون في أقرب وقت ممكن، سيكون من المھم أيضا التأكد من أن 

عشرين. وأخذت في االعتبار نتائج اجتماع األطراف الثامن والوعالية الجودة تلك الدراسات االستقصائية كانت شاملة 
لكي تقدم األمانة  2017ومع ذلك، قال ممثل األمانة أن الدراسات االستقصائية يلزم تقديمھا بحلول يناير/ كانون الثاني 

 اسع والسبعين.تتحليال للنتائج لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعھا ال

كون من المفيد تكرار أنه يجب أن وفيما يتعلق بطلبات تمديد مواعيد إنجاز المشروعات، أشير إلى أنه سي 50
تمثل أحدث مواعيد اإلنجاز المخطط لھا في التقارير المرحلية السنوية أفضل تقدير للوكالة لمواعيد اإلنجاز، وينبغي 

  أن يستمر تقديم تقارير إنجاز المشروعات عن االتفاقات والمشروعات، بشكل منفصل.
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تنفيذ أنشطة في  لم تتمكن منت المنفذة وكاالن، أشير إلى أن الوفيما يتعلق بالخطة الوطنية لإلزالة في اليم 51
مرة أخرى فور ھا . واقترح أنه سيكون من األفضل إلغاء الشرائح وطلبھناكالبلد لعدة سنوات بسبب الوضع الراھن 

تأخير ال لزوم . ومع ذلك، قال العديد من األعضاء أن ھذا النھج يمكن أن يؤدي إلى في البلدتمكن من تنفيذ األنشطة ال
  واقترح أنه سيكون من األفضل تجميد األموال حتى يتمكنوا من استخدامھا. أنشطة اإلزالة،له في تنفيذ 

وأشير أيضا إلى أنه يجب تمديد الخطة الوطنية لإلزالة في العراق، في إطار التنفيذ المشترك بين اليونيب  52
 البلد. الذي يواجھهالتنفيذ المتعلقة بالوضع  ، وذلك بسبب مسائل2017واليونيدو، إلى يونيه/ حزيران 

وأشار أحد األعضاء إلى أنه، بما أنه تم إنجاز األنشطة في قطاع استھالك بروميد الميثيل في الصين، يبدو  53
ومع ذلك،  ؛2018ديسمبر/ كانون األول  إلىأنه ال يوجد أي سبب لتمديد الموعد النھائي لتقديم تقرير إنجاز المشروع 

ذكر ممثل اليونيدو أنه يجب إكمال عدد معين من االلتزامات. كما بدا أنه تم إنجاز احد المشروعات في خطة إزالة 
فما رابع كلوريد الكربون في الھند؛ ووافق ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أنه، رغم إنجاز مشروع واحد، 

  ت إضافي.وقفي حاجة إلى المشروعان اآلخران زال 

وأوضح ممثل األمانة أيضا أنه يمكن تقديم التقرير النھائي وخطة العمل المستقبلي المتعلقين بتجديد  54
مشروعات التعزيز المؤسسي قبل ستة أشھر من نھاية الفترة الموافق عليھا سابقا، من أجل تجنب أي تأخير في 

 شروعين للتعزيز المؤسسي في نفس الوقت.المصادقة على ھذه المشروعات. ونتيجة لذلك، يجب عدم إجراء م

  وبعد مناقشات غير رسمية، قدم ممثل األمانة مشروع قرار لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية. 55

  اللجنة التنفيذية: قررتو 56

  :اإلحاطة علما بما يلي  ) أ(

ديسمبر/ كانون األول  31للصندوق المتعدد األطراف حتى  جمعالتقرير المرحلي الم  )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11الوارد في الوثيقة  2015

الجھود التي بذلتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن أنشطة عام بومع التقدير،   )2(
  ؛2015

 16التاسع والسبعين عن وأن الوكاالت الثنائية والمنفذة ستقدم تقريرا إلى االجتماع   )3(
مشروعا موصي لھم بتقارير الحالة اإلضافية، على  116مشروعا متأخرا في التنفيذ و 

 ؛، على التوالي، بھذا التقريرالرابعو الثالث ينالنحو الوارد في المرفق

  باإلضافة إلى مالحظة أنه:  ) ب(

سيكتمل أحد عناصر خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في الھند   )1(
(IND/PRO/75/INV/447)  وستعاد أي أرصدة 2016في ديسمبر/ كانون األول ،

 ؛2017متبقية بحلول ديسمبر/ كانون االول 

 ةقطاعيزالة بروميد الميثيل في الخطط الويجب تقديم تقارير إنجاز المشروعات منفصلة إل  )2(
 ؛نتاج في الصيناإلستھالك ولال

 مشروعات التالية:وتمديد مواعيد اإلنجاز المعتمدة لل  (ج)
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نية في خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في الھند تقعنصري المساعدة ال  )1(
IND/PHA/45/INV/389) وIND/PHA/75/INV/463(  حتى نوفمبر/ تشرين

  ؛2017الثاني 

، حتى (CPR/FUM/72/INV/542)بروميد الميثيل في الصين الوطنية لزالة اإلوخطة   )2(
 ؛(أو في أقرب وقت ممكن)، مع إعادة أي أرصدة متبقية 2018ديسمبر/ كانون األول 

 IRQ/PHA/58/TAS/10الوطنية في العراق التي ينفذھا اليونيب (اإلزالة وخطة   )3(
، حتى يونيه/ )IRQ/PHA/58/INV/09( اليونيدوو ) IRQ/PHA/63/TAS/14و

لمؤسسية التنفيذ في إطار الصعوبات السياسية واتتعلق ب، بسبب مسائل 2017حزيران 
 ؛الحالية في البلد

 YEM/PHA/55/INV/28( لخطة اإلزالة الوطنيةوتجميد تمويل الشريحة   (د)
والمرحلة األولى من خطة إدارة  )YEM/PHA/60/INV/36و   YEM/PHA/55/INV/31 و

 YEM/PHA/68/TAS/39إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (
إعادة التمويل وإعادة تنشيط االتفاقات بعد تحسن ليمن، بشرط ل) YEM/PHA/68/TAS/40 و

األوضاع في البلد وبعد تقديم الحكومة والوكاالت المنفذة المعنية خطة عمل معدلة مع مراعاة إعادة 
 تخصيص تمويل الشرائح في االتفاقات؛

يتم إنجاز  مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة، بدءا من االجتماع التاسع السبعين وباستمرار حتى )ھ(
 المشروعات بما يلي:

جميع المشروعات اإليضاحية التجريبية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون عن تقديم تقارير   )1(
 محددة؛ متطلبات إبالغبصفتھا مشروعات ذات 

متطلبات وتقديم تقارير لجميع مشروعات تبريد المباني الجارية بصفتھا مشروعات ذات   )2(
  محددة؛ إبالغ

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بتقديم تقرير عن أنشطة إعداد المشروع كما أنجزت في موعد ال و  (و)
المواد يتجاوز ستة أشھر بعد موافقة اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة 

شھرا  18وإعادة أرصدة األموال من ھذه األنشطة في موعد ال يتجاوز  يةالھيدروكلوروفلوروكربون
 ؛وافقة على الخطةبعد الم

المرحلية للشرائح التالية من خطط  اومطالبة الوكاالت المنفذة بتعديل بيانات الصرف في تقاريرھ  (ز)
قرر م، حسب االقتضاء، لكي تتوافق مع اليةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إدارة إزالة 

 BRA/PHA/73/INV/306(اليونيب)؛ و  BAH/PHA/68/TAS/28(ب): 76/14
 ؛(اليوئنديبي) CHI/PHA/71/INV/179(اليوئنديبي)؛ و  BRA/PHA/74/INV/307 و
(البنك الدولي)؛  IDS/PHA/71/INV/202(اليونيب)؛ و  CHI/PHA/71/TAS/180 و
 ؛(اليوئنديبي)  MEX/PHA/71/INV/168 و

يناير/ وحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على اتخاذ اإلجراءات المناسبة الستكمال وتقديم، بحلول   (ح)
، العديد من التقارير كلما أمكن عن الدراسات االستقصائية لبدائل المواد 2017كانون الثاني 

المستنفدة لألوزون لكي تتمكن األمانة من تقديم تحليل لنتائج ھذه الدراسات االستقصائية لكي تنظر 
 (ح)؛74/53قرر موالسبعين، وفقا لل ثامنفيه اللجنة التنفيذية في اجتماعھا ال
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 ؛وأنه يجب عدم تنفيذ مشروعين للتعزيز المؤسسي في نفس الوقت  (ط)

في المائة من األموال فيھا في غضون سنة  100وأنه يجب إنجاز المشروعات التي أبلغ عن صرف   (ي)
 ؛واحدة من  لحظة  اإلبالغ عن الصرف الكامل

المرحلية السنوية يجب أن تمثل المخطط لھا في التقارير إتمام المشروع والتأكيد على أن مواعيد   (ك)
 ؛المتوقعة تمامأفضل تقدير للوكالة لمواعيد اإل

 ،وأن أي تغيير في مواعيد إنجاز المشروعات يجب أن يكون مصحوبا بسبب منطقي واضح للتمديد  (ل)
وفي الحاالت التي حددت لھا اللجنة التنفيذية مواعيد إنجاز، يجب تقديم أي طلب للتمديد للحصول 

 ؛موافقة عليه من اللجنة التنفيذيةعلى ال

وأنه ينبغي االستمرار في تقديم تقارير إنجاز المشروعات عن كل اتفاق وكل مشروع، دون دمجھا   (م)
  في تقرير واحد.

 )77/8(المقرر 

  الوكاالت الثنائية  )2(

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12الوثيقة  األمانةممثل  ضعر 57

  اللجنة التنفيذية: قررتو 58

  تحاط علما: أن  (أ)

مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا وألمانيا، وإيطاليا، واليابان،   )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/12وأسبانيا الواردة في الوثيقة 

بأن الوكاالت الثنائية ستبلغ االجتماع التاسع والسبعين عن مشروع يعاني من تأخيرات في   )2(
مشروعات موصي بتقديم تقارير حالة اضافية على النحو المبين في  4التنفيذ وعن 

 ، على التوالى، بھذا التقرير؛الرابعو الثالثالمرفقين 

  أن تطلب من حكومة فرنسا أن تقدم تقريرھا المرحلي إلى االجتماع التاسع والسبعين.  (ب)

 )77/9(المقرر 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي)  )3(

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/13عرض ممثل اليونديبي الوثيقة  59

واستجابة لطلب من أجل معلومات تتعلق بدراسة الجدوى بشأن تبريد األحياء في جزر ملديف الممولة من  60
نتھى وأن اتحالف المناخ والھواء النظيف لخفض ملوثات المناخ قصيرة الزمن، أعلن ممثل اليونديبي أن المشروع قد 

لتحالف. ولم تمول أنشطة تنفيذ نتائج الدراسة وھى تخضع الشبكي لموقع التقرير المشروع متاح على اإلنترنت على 
لمزيد من المناقشة. وردا على سؤال حول حالة التعاون مع اتفاقيات األمم المتحدة للتخلص من النفايات الخطرة 

مشروع الية لتدمير المواد المستنفدة لألوزون، قال ممثل اليونديبي إن والكيميائية وتدميرھا في سياق مشروعات تدليل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 

16 

ة لتشجيع مقترح من مرفق البيئة ثابتفي غانا قد استفاد من التعاون مع اتفاقية استكھولم بشأن الملوثات العضوية ال
  متعدد الكلور.العالمية مما جعل من الممكن نقل نفايات المواد المستنفدة لألوزون مع زيوت البيفينيل ال

  اللجنة التنفيذية: قررتو 61

  اإلحاطة علما:  (أ)

الوارد في  2015ديسمبر/ كانون األول  31بالتقرير المرحلي المقدم من اليوئنديبي حتى   )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/13الوثيقة 

بأن اليوئنديبي سيقدم تقريرا إلى االجتماع التاسع والسبعين عن مشروع واحد متأخر في   )2(
مشروعا موصي بتقديم تقارير حالة إضافية، على النحو المبين في  11التنفيذ وعن 

   ، على التوالى، بھذا التقرير؛الرابعو الثالثالمرفقين 

التبريد في ملديف  غازاتلخطة إدارة  2016تحديد تاريخ اإلنجاز في يناير/كانون الثانى   (ب)
(MDV/REF/38/TAS/05) .وطلب إعادة أي أرصدة متبقية إلى االجتماع التاسع والسبعين  

 )77/10(المقرر 

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)  )4(

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14عرض ممثل اليونيب الوثيقة  62

التخلص من المواد المستنفدة ممثل اليونيب أن مشروع  شرحوردا على سؤال حول حالة عدد المشروعات،  63
نتھى وأن التقرير النھائي يجرى إعداده لتقديمه إلى االجتماع التاسع والسبعين؛ وكان المشروع انيبال قد لألوزون في 

ا الوسطى ھو مشروع إقليمي يجرى تنفيذه مع اليونيدو، التدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون ألوروبا وآسي
ويتقدم بشكل جيد مع المجموعة الثالثة من المواد المستنفدة لألوزون المعدة للتدمير؛ وسوف يعد التقرير النھائي عن 

 المشروع بمجرد الحصول على شھادة التدمير.

  اللجنة التنفيذية: قررتو 64

  اإلحاطة علما:  (أ)

الوارد في الوثيقة  2015ديسمبر/كانون األول  31رحلي لليونيب حتى التقرير المب )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14؛  

أن اليونيب سيقدم تقريرا إلى االجتماع التاسع والسبعين بشأن أربعة مشروعات تعاني من  )2(
مشروعا موصى بتقديم تقارير حالة إضافية، كما ھو مبين  59التأخير في التنفيذ وبشأن 

  ، على التوالى، بھذا التقرير؛الرابعو الثالثالمرفقين في 

والمطالبة بإعادة أي أرصدة متبقية إلى  2015تحديد تاريخ االنتھاء ليكون ديسمبر/كانون األول  (ب)
  االجتماع التاسع والسبعين للمشروعين التاليين:

  )؛MDV/REF/38/TAS/06التبريد في ملديف ( غازاتخطة إدارة  )1(
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المساعدة التقنية إلزالة استخدام بروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو  )2(
)TRI/FUM/65/TAS/28؛(  

أن تطلب إلى اليونيب أن يقدم إلى االجتماع التاسع والسبعين التقرير النھائي عن مشروع التخلص   (ج)
  ).(NEP/DES/59/TAS/27المواد المستنفدة لألوزون في نيبال من 

 )77/11(المقرر 

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)  )5(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/15عرض ممثل اليونيدو الوثيقة  65

  اللجنة التنفيذية: قررتو 66

  أن تحاط علما:  (أ)

كما ورد في الوثيقة   2015ديسمبر/كانون األول  31بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/15؛ 

مشروعات يعاني من تأخيرات  9االجتماع التاسع والسبعين عن  تقوم اليونيدو بإبالغ بأن  )2(
مشروعا موصي بتقديم تقارير حالة اضافية على النحو المبين في  35في التنفيذ وعن 

  ، على التوالى، بھذا التقرير؛ الرابعو الثالثالمرفقين 

بسبب الظروف  في العراق واليمنية خطة اإلزالة الوطنبالتأخيرات في تنفيذ أنشطة   )3(
  ؛الخاصة السائدة في ھذين البلدين

المساعدة التقنية لإلزالة الكلية لبروميد الميثيل في التبغ والزھور المقطوعة والبستنة أن   )4(
) قد تم االنتھاء ZAM/FUM/56/INV/21واستخدامات ما بعد الحصاد في زامبيا (

  منھا؛

في الجزائر (البلح ذو الرطوبة العالية) أن يلغى إعداد مشروع في قطاع التبخير   (ب)
ALG/FUM/72/PRP/80) وتطلب إعادة رصيد األموال في موعد ال يتجاوز االجتماع التاسع (

  والسبعين؛

 أن يقدم إلى االجتماع التاسع والسبعين التقرير النھائي عن مشروع التخلصأن تطلب إلى اليونيدو   (ج)
  ).(EUR/DES/69/DEM/13المواد المستنفدة لألوزون في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى من 

 )77/12(المقرر 

  البنك الدولي  )6(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/16عرض ممثل البنك الدولى الوثيقة  67

  اللجنة التنفيذية أن تحاط علما: قررتو 68
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على  2015ديسمبر/ كانون األول  31بالتقرير المرحلي المقدم من البنك الدولي حتى   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/16النحو الوارد في الوثيقة 

بأن البنك الدولي سوف يبلغ االجتماع التاسع والسبعين عن أحد المشروعات الذي يعاني   (ب)
من تأخيرات في التنفيذ وعن سبعة مشروعات موصى بإصدار تقارير حالة إضافية بشأنھا 

  ، على التوالى، بھذا التقرير.الرابعو الثالثالمرفقين على النحو المبين في 

  )77/13(المقرر 

  2015يذ خطط أعمال عام تقييم تنف  (ج)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/17 الوثيقة األمانةقدم ممثل  69

  اللجنة التنفيذية اإلحاطة علما: وقررت 70

، الوارد في الوثيقة 2015تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالھا لعام ب  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/17؛  

على األقل على أساس مقياس  72قدره  2015الوكاالت المنفذة لعام أن التقييم الكمي ألداء جميع ب  (ب)
  ؛100قدره 

مقارنة بعام  2015تحسن في عام جميع الوكاالت المنفذة قد أن تحليل االتجاھات أشار إلى أن أداء ب  (ج)
2014.  

  )77/14(المقرر 

  بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال  (د)

وردا على استفسار، قال ممثل األمانة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/18قدم ممثل األمانة الوثيقة  71
 225- المعلومات الواردة في الوثيقة، والتي تفيد بأن الھيدروكلوروفلوروكربون كانتإنه في حالة فييت نام، 

استُخدم كعامل تصنيع لتصنيع المسكرة واألجھزة الطبية، إنما ھي معلومات غير صحيحة؛ حيث إنه استخدم في 
  الواقع كمذيب.

  اللجنة التنفيذية: وقررت 72

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال الواردة في الوثيقة المتعلقة ب  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/18؛  

بلدا قدمتھا باستخدام  131من البلدان التي قدمت بيانات البرامج القطرية والبالغة  109أن   )2(
 النظام القائم على شبكة اإلنترنت؛

المواد  التوضيحات التي قدمھا اليوئنديبي واليونيب بشأن استخدامات  )3(
 ؛(ھ)76/7الھيدروكلوروفلوروكربونية كعوامل تصنيع وفقا للمقرر 
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 مطالبة:  (ب)

اليونيب بمواصلة مساعدة حكومة موريتانيا في االنتھاء من تعديل نظام التراخيص الخاص   )1(
بھا ليشمل تدابير الرقابة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وحكومة بوروندي 

من وضع النظام الرسمي لحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتقديم في االنتھاء 
 تقرير إلى االجتماع التاسع والسبعين عن الجھود التي يبذلھا في ھذا الصدد؛

في معالجة  5الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بمساعدة البلدان العاملة بموجب المادة   )2(
 ؛7المادة  وتقارير 2015ير البرامج القطرية لعام االختالفات في البيانات بين تقار

األمانة بإرسال رسائل إلى حكومات البلدان التي لم تقدم تقارير بيانات البرامج القطرية   )3(
، وحثھا على تقديم التقارير في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه 2015و 2014لعامي 

لصلة لمستويات االستھالك واإلنتاج من بدونھا، ال يمكن أن تجري األمانة التحليالت ذات ا
  المواد المستنفدة لألوزون.

  )77/15(المقرر 

  تقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة  (ھ)

اللتين تحتويان على ثالثة  Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19عرض الرئيس الوثيقتين  73
  أجزاء.

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالجزء األول: التقارير المرحلية المتعلقة بخطط 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألفغانستانالمرحلة األولى من ل نق

ل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد نقأفاد ممثل األمانة أن حكومة أفغانستان وافقت على  74
من حكومة ألمانيا إلى اليونيدو، المعروضة في الوثيقة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19/Add.1.وستواصل اليونيدو تنفيذ األنشطة حسبما ھو مقرر .  

  اللجنة التنفيذية: وقررت 75

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

خطة إدارة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحتين األولى والثانية من المرحلة األولى من   )1(
  ؛، الذي قدمته حكومة ألمانياإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أفغانستان

دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  131,938إعادة التمويل المتبقي البالغ   )2(
  دوالرا أمريكيا من حكومة ألمانيا للشريحتين األولى والثانية؛ 17,152

ة أفغانستان بنقل إلى اليونيدو جميع أنشطة اإلزالة المذكورة في المرحلة األولى طلب حكوم  )3(
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر في األصل 

  تنفيذھا من جانب حكومة ألمانيا؛

لشريحتين األولى والثانية ا منالموافقة على تحويل من حكومة ألمانيا إلى اليونيدو الرصيد المتبقي   (ب)
  دوالرا أمريكيا؛ 11,874دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  131,938بمقدار 
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دوالرا أمريكيا،  111,276الموافقة كذلك على تحويل من حكومة ألمانيا إلى اليونيدو التمويل البالغ   (ج)
ا أمريكيا، الموافق عليه من حيث المبدأ للشريحتين دوالر 10,015زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  الثالثة والرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 تقديم طلببين حكومة أفغانستان واللجنة التنفيذية عند  عدلالمأن تطلب إلى األمانة مراجعة االتفاق   (د)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية. الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد

  )77/16(المقرر 

  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين

ان توضيحا عما إذا كان إعادة تخصيص بعض التمويل لتحويل مؤسستين في إطار المرحلة عضوطلب  76
إلى أغراض أخرى، مثل أنشطة المساعدة لألرجنتين األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

حجمھا إلحالتھا إلى اللجنة التنفيذية  ، وما إذا كانت التغييرات كافية من حيثاالتفاقالتقنية، تخضع ألحكام المرونة في 
لمزيد من المناقشة. وقال ممثل األمانة إن إعادة تخصيص التمويل تخضع لعتبات نص المرونة، وأن األموال المحولة 

  كانت لالستخدام في نفس القطاع، ولذلك لم تحال المسألة إلى اللجنة مقدما.

  اللجنة التنفيذية: وقررت 77

 لي:أن تحاط علما بماي  (أ)

التقرير المرحلي عن حالة تنفيذ عملية تحويل المنشئتين أودفيك وفوكسمان في األرجنتين،   )1(
 المقدم من اليونيدو؛

أن مشروع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرفة المدرج في المرحلة األولى من خطة إدارة   )2(
طن من  53.5إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد استكمل، مما أسفر عن إزالة 

 ؛22-قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

أن المنشئتين أودفيش وفوكسمان قد توقفتا عن تصنيع أجھزة تكييف الھواء المعتمدة على   )3(
دوالرا  500,636، مما أسفر عن رصيد شامل متبقي قدره 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 أمريكيا؛

اسع لصندوق المتعدد األطراف في االجتماع التإلى ا اعيديأن  وحكومة إيطاليا أن تطلب إلى اليونيدو  (ب)
دوالرا أمريكيا،  322,644دوالرا أمريكيا، يتألف من  547,973والسبعين الرصيد المتبقي البالغ 

 دوالرا أمريكيا لليونيدو 24,198زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
(ARG/REF/61/INV/164)زائدا تكاليف دعم الوكالة  ،دوالرا أمريكيا 177,992مبلغ ، و

 .(ARG/REF/61/INV/163) مريكيا لحكومة إيطاليادوالرا أ 23,139البالغة 

  )77/17(المقرر 

  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل

  اللجنة التنفيذية: قررت 78

بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
 الھيدروكلوروفلوروكربونية  للبرازيل، المقدم من اليوئنديبي؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 

21 

الثمانين في أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يدرج في التقرير المرحلي القادم الذي سيقدم إلى االجتماع   (ب)
 :ذات متطلبات إبالغ محددةسياق المشروعات 

الصندوق المتعدد األطراف  القائمة المستكملة من منشئات الرغاوي النھائية التي يساعدھا  )1(
- لھيدروكلوروفلوروكربونلمزال من استھالك االبموجب المرحلة األولى، بما في ذلك ا

 ب ومعدات خط األساس والتكنولوجيا المطبقة؛141

حالة تنفيذ عملية تحويل منشئتين ايكوبور وبانيسول على أساس الفھم بأن األموال المتبقية   )2(
اد الى الصندوق المتعدد األطراف في حال انسحاب ھذه المنشأة من من تحويل ايكوبور سوف تع

 المشروع.

  )77/18(المقرر 

  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

عرض ممثل األمانة الخطط القطاعية الست في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  79
، UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37وروكربونية للصين، على النحو المعروض في الوثيقة الھيدروكلوروفل

جميع المتثال في للھدف الشامل الستھالكھا الوطني فضال عن أھداف امشيرا إلى أن الصين كانت في حالة امتثال 
- الھيدروفلوروكربون االستخدام المؤقت لخطوط التصنيع التي تحولت إلىمسألة . والحظ أن لديھا التصنيع اتقطاع

، من جدول األعمال (أ)8ألف سيتم معالجتھا في إطار البند  410-إلنتاج المعدات القائمة على الھيدروفلوروكربون 32
  نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات.

  )2016التقرير المرحلي لعام خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط (

  اللجنة التنفيذية: قررت 80

رغاوي بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
بالضغط من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  ةالبوليسترين المسحوب

 الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين المقدم من اليونيدو؛

، في إطار المرحلة الثانية من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليونيدوأن تطلب من   (ب)
يمثل الفائدة  ،دوالرا أمريكيا 24,945مبلغ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،

من األموال التي  2015اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/ كانون األول 
 وفقا ،حويلھا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط للصينسبق ت
 .69/24 للمقرر

  )77/19(المقرر 

  )2016التقرير المرحلي لعام خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة (

  اللجنة التنفيذية: قررت 81

من خطة قطاع رغاوي بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
البوليوريثان الجاسئة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  للصين، المقدم من البنك الدولي؛
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في إطار المرحلة الثانية  ،أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة للبنك الدولي  (ب)
دوالرا أمريكيا، يمثل الفائدة  3,443مبلغ  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،من خطة إدارة إزالة ال

من األموال التي  2015ديسمبر/كانون األول  31اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى 
  .69/24سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة للصين، وفقا للمقرر 

  )77/20(المقرر 

 )2016التقرير المرحلي لعام طاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري (خطة ق

 R-410Aأبلغ ممثل اليوئنديبي اللجنة التنفيذية بأن مؤسسة دينان للبيئة أوقفت تصنيع المعدات القائمة على  82
  .32- إلى تصنيع معدات قائمة على الھيدروفلوروكربون في الخطوط التي تم تحويلھا

  التنفيذية: اللجنة قررتو 83

بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع التبريد  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
وتكييف الھواء الصناعي والتجاري من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، المقدم من اليوئنديبي؛

، في إطار المرحلة الثانية من ين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليوئنديبيأن تطلب إلى أم  (ب)
دوالرات أمريكية، يمثل  103,708مبلغ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،

من األموال  2015الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/كانون األول 
تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري للصين، وفقا للمقرر التي سبق 

  ؛69/24

رسالة من  ،المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة، في سياق أن تطلب إلى اليوئنديبي تقديم  (ج)
د مؤسسة دينان للبيئة تفيد بالتزامھا بضمان أن خطوط التصنيع الممولة من الصندوق المتعد

  األطراف ستستمر في تصنيع المعدات باستخدام التكنولوجيا التي تمت الموافقة على تمويلھا فقط.

  )77/21(المقرر 

  )2016والتقرير المرحلي لعام  2015تقرير التحقق لعام تكييف ھواء الغرف ( معداتخطة قطاع تصنيع 

  التنفيذية: اللجنة قررت 84

قطاع تصنيع بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
تكييف ھواء الغرف من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  معدات

  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، المقدم من اليونيدو؛

، في إطار المرحلة الثانية من قادمة لليونيدوأن تطلب إلى أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت ال  (ب)
دوالرا أمريكيا، يمثل الفائدة  62,305مبلغ  خطة إدارة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،

من األموال التي  2015اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/كانون األول 
  .69/24غرف للصين، وفقا للمقرر سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء ال

  )77/22(المقرر 
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 )2016(التقرير المرحلي لعام  خطة قطاع المذيبات

  التنفيذية: اللجنة قررت 85

بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة قطاع المذيبات من المرحلة األولى من خطة إدارة 

  للصين، المقدم من اليوئنديبي؛

، في إطار المرحلة الثانية من أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليوئنديبي  (ب)
دوالرا أمريكيا، يمثل الفائدة  2,656مبلغ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،

من األموال التي  2015ضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/كانون األول اإل
  .69/24سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع المذيبات للصين، وفقا للمقرر 

  )77/23(المقرر 

 )2016 لعام برنامج تمكيني (التقرير المرحليو وتكييف الھواء خطة قطاع خدمة التبريد

  :التنفيذية اللجنة قررت 86

بشأن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
والبرنامج التمكيني من المرحلة األولى من خطة إدارة وتكييف الھواء خطة قطاع خدمة التبريد 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، المقدم من اليونيب؛

في إطار المرحلة الثانية من  ،إلى أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليونيبأن تطلب   (ب)
دوالرا أمريكيا، يمثل الفائدة  663مبلغ  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،

من األموال التي  2015اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/كانون األول 
التمكيني للصين، وفقا  البرنامجووتكييف الھواء التبريد خدمة ويلھا لتنفيذ خطة قطاع سبق تح
  ؛69/24 للمقرر

  )77/24(المقرر 

التقرير المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للھند (المرحلة األولى) (
 )2015تقرير التحقق لعام و 2016-2015المرحلي 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/49عرض الرئيس الوثيقة  87

بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة للمرحلة األولى  2016-2015بالتقرير المرحلي  علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت 88
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للھند وتقرير التحقق بشأن استھالك 

  ، المقدم من اليوئنديبي.2015الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 

لعام يدروكلوروفلوروكربونية لألردن (التقرير المرحلي من خطة إدارة إزالة المواد الھ األولىالمرحلة 
 )2015وتقرير التحقق لعام  2016

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51عرض الرئيس الوثيقة  89
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بشأن تنفيذ الشريحة الثانية للمرحلة األولى من خطة  2016بالتقرير المرحلي  علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت 90
وفلوروكربونية لألردن وتقرير التحقق بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في إدارة إزالة المواد الھيدروكلور

  ، المقدم من اليونيدو.2015عام 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك (التقرير المرحلي لعام 
2016(  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/55عرض الرئيس الوثيقة  91

بعض الممثلين توضيحا بخصوص ما إذا كانت إعادة تخصيص الوفورات من قطاع رغاوي وطلب  92
ب في قطاع تصنيع رغاوي 142-البوليوريثان إلى مشروع استثماري إلزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

ممثل األمانة إلى البوليسترين المسحوبة بالضغط، تخضع ألحكام المرونة في الخطة، أو تشكل تغييرا رئيسيا. وأشار 
مليون دوالر أمريكي، وأن  1.2أن إعادة التخصيص ھي تغييرا رئيسيا، نظرا للوفورات المتوقعة البالغة أكثر من 

 2008اللجنة التنفيذية. وسيتطلب تقديم المقترح من حكومة المكسيك طلبا لمراجعة بيانات العام  منذلك يتطلب موافقة 
ب إلرسالھا مقدما إلى أمانة األوزون. وأوضح أيضا أن المرحلة الثانية من 142-الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

عليھا بالفعل، وأن إعادة تخصيص الوفورات من  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد تمت الموافقة
خطة قطاع رغاوي البوليوريثان إلى قطاع تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ستسمح للبلد بمساعدة 
قطاع إضافي وتحقيق المزيد من التخفيضات في الھيدروكلوروفلوروكربون في المستقبل القريب بدال من االنتظار 

  لمرحلة الثانية لتقديم مقترح جديد.إلى حين انتھاء ا

  اللجنة التنفيذية: وقررت 93

  اإلحاطة علما:  (أ)

بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2016بالتقرير المرحلي لعام   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، المقدم من اليونيدو؛

ريثان يجري استكمالھا بتكلفة أقل من الموافقة مع التقدير بأن خطة قطاع رغاوي البولي يو  )2(
  المقدمة أصال، مما أدى إلى تحقيق وفورات سوف يتم تقييمھا حين االنتھاء من الخطة؛

إعادة تخصيص ب اقدم اقتراحيأن  ،حكومة المكسيك ، بالنيابة عنأنه يمكن لليوئنديبي  )3(
ي إلزالة استخدام الوفورات من قطاع رغاوي البوليوريثان إلى مشروع استثمار

ب في قطاع تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة 142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2008ب في عام 142- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونمراجعة  بمجردبالضغط 

  ؛من بروتوكول مونتريال 7بموجب المادة 

لمرحلة عن اقرير المرحلي الطلب إلى حكومة المكسيك، واليونيدو واليوئنديبي أن تدرج في الت  (ب)
المشروعات ذات في سياق األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

، القائمة الكاملة لشركات الرغاوي لمرحلة الثمانينالذي سيقدم إلى االجتماع ، متطلبات إبالغ محددة
ر المرحلة األولى، بما في ذلك إزالة ما بعد اإلنتاج التي يساعدھا الصندوق المتعدد األطراف في إطا

  ب، والقطاع الفرعي، ومعدات وتكنولوجيا خط األساس المعتمدة.141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  )77/25(المقرر 
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الجزء الثاني: تقارير المراجعة المالية إلنتاج الكلوروفلوروكربون، والھالونات، ورغاوي البوليوريثان، 
  وقطاع خدمة التبريد وقطاع المذيبات في الصينوعامل التصنيع الثاني، 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19عرض الرئيس البند الفرعي، الوارد في الجزء الثاني من الوثيقة  94

  التنفيذية: اللجنة وقررت 95

أن تحاط علما، مع التقدير، بتقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون،   (أ)
وي البوليوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وقطاع خدمة التبريد وقطاع المذيبات والھالونات، ورغا

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19في الصين، الواردة في الوثيقة 

أن تطلب إلى حكومة الصين أن تقدم إلى االجتماع التاسع والسبعين تقارير الدراسة النھائية عن   (ب)
ذت بأموال من الصندوق المتعددة األطراف بموجب جميع مشروعات البحوث والتطوير التي نف

  قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون.

 )77/26(المقرر 

 مشروعات إزالة بروميد الميثيل -الجزء الثالث 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/19الفرعي، الوارد في الجزء الثالث من الوثيقة  البندعرض الرئيس  96

 خطة إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين

بأن مستوى االستھالك األقصى من بروميد الميثيل لألرجنتين كان صفرا في  علما التنفيذيةاللجنة  أحاطت 97
واللجنة التنفيذية، باستثناء أي إعفاءات لالستخدامات الحرجة توافق األرجنتين ، بحسب االتفاق بين حكومة 2015عام 

  عليھا األطراف في بروتوكول مونتريال.

  لميثيل في المكسيكخطة إزالة بروميد ا

بأن مستوى االستھالك األقصى من بروميد الميثيل للمكسيك كان صفرا في عام  علمااللجنة التنفيذية  أحاطت 98
، بحسب االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية، باستثناء أي إعفاءات لالستخدامات الحرجة توافق عليھا 2015

  األطراف في بروتوكول مونتريال.

  2019 -  2017فترة لمن جدول األعمال: خطط األعمال ل 7د البن

  خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف  (أ)

 وردا على سؤال، أشارت إلى أن خطة. UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  99
المقررات المتخذة في ھذا االجتماع، وسيتم نشر المعلومات ذات الصلة على الموقع  لتعكسسيتم تعديلھا األعمال 
  بعد االجتماع. لألمانةالشبكي 

  اللجنة التنفيذية: وقررت 100

الواردة في  2019-2017اإلحاطة علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف لفترة   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20الوثيقة 
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  تعديل خطة األعمال كما يلي:  (ب)

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20كما اقترحته األمانة في الوثيقة   )1(

، خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2017بإضافة إلى خطة أعمال   )2(
التي تم تأجيلھا في االجتماع السابع  2016من خطة أعمال ومشروعات التعزيز المؤسسي 

  والسبعين؛

قيم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقررات المتخذة واستنادا إلى   )3(
  من حيث المبدأ في االجتماع السابع والسبعين؛أو المراجعة الموافق عليھا 

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في خطط األعمال األنشطة المدرجة في إطار المرحلة   (ج)
  من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا والجمھورية العربية السورية؛الثانية 

، المعدلة وفقا للفقرات 2019-2017تأييد خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف لفترة   (د)
لمشروعات تأييد ال يعني الموافقة على اال) أعاله، مع اإلشارة إلى أن 3) إلى (1الفرعية (ب)(
  أو تمويلھا أو مستويات الكميات الواردة فيھا؛ االمحددة فيھ

دراسات مطالبة كل من الوكاالت المنفذة تقديم تقرير مفصل إلى االجتماع التاسع والسبعين عن   (ھ)
  جدوى استخدام تكنولوجيات من نوع آخر.

  )77/27(المقرر 

  خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة  (ب)

  االت الثنائيةالوك  )1(

. وأبلغت اللجنة بأنه، باإلضافة إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  101
المعلومات الواردة في الوثيقة، كانت األمانة قد تلقت رسالة من حكومة ألمانيا تشير إلى أن الحد األقصى للتخصيص 

دوالرا  425,230للھند سيكون الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة المواد لمكونھا للمرحلة الثانية من خطة 
دوالرا  718,920أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة. وبالتالي، إذا تمت الموافقة على أقصى مبلغ وقدره 

لجمھورية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أمريكيا لمكون حكومة ألمانيا في المرحلة الثانية من خطة 
ألمانيا لمكونھا الخاص بالمرحلة حكومة دوالرا أمريكيا ل 1,283,514 إيران اإلسالمية، سيكون ھناك مبلغ متاح قدره

  .2017و 2016للصين للسنتين إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانية من خطة 

  :اللجنة التنفيذية وقررت 102

، التي قدمتھا حكومات ألمانيا 2019-2017فترة لاالت الثنائية لاإلحاطة علما بخطط أعمال الوك  (أ)
، فضال عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21وإيطاليا واليابان، والواردة في الوثيقة 

  المعلومات اإلضافية التي قدمتھا حكومة ألمانيا؛

سنوات اإلحاطة علما كذلك بأن الموافقات من حيث المبدأ لحكومة ألمانيا لفترة الثالث   (ب)
افتراض أن يكون ھناك  استنادا إلىدوالرا أمريكيا،  2 604 720ينبغي أال تتجاوز  2018-2020

  .2017- 2015نفس مستوى تجديد الموارد الذي كان قائما في فترة الثالث سنوات 

  )77/28(المقرر 
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  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )2(

. وباإلضافة إلى ذلك، استرعت انتباه UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22قدمت ممثلة اليوئنديبي الوثيقة  103
  اللجنة إلى بعض التغييرات األخيرة والقادمة في أعضاء فريق اليوئنديبي المعني ببروتوكول مونتريال.

وطلب أحد األعضاء من اليوئنديبي، وكذلك الوكاالت المنفذة األخرى، تقديم معلومات إضافية، شفويا في ھذا  104
ماع، إن أمكن، وباستفاضة أكبر كتابة، في االجتماع التاسع والسبعين، بشأن الطريقة التي تتناول بھا قضية االجت

فيما يتعلق بالتكنولوجيات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبادئ التوجيھية للمرحلة الثانية من خطط 
  من نوع آخر في خطة أعماله.

  اللجنة التنفيذية: وقررت 105

الواردة في الوثيقة  2019-2017فترة للاليوئنديبي اإلحاطة علما بخطة أعمال   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22؛  

  بھذا التقرير. الخامسعلى النحو المبين في المرفق ليوئنديبي الموافقة على مؤشرات األداء ل  (ب)

  )77/29(المقرر 

  (اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة  )3(

. ومشيرا إلى أن خطة األعمال قدمت قبل UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23قدم ممثل اليونيب الوثيقة  106
في بدء التخفيض التدريجي  5اعتماد تعديل كيغالي، أوضح التزام اليونيب بدعم البلدان العاملة بموجب المادة 

بدائل ل دراسات استقصائيةمشروعا بشأن  84يب ينفذ الستھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية. وأضاف أن اليون
لرفع  الدراسات االستقصائية، ويعتزم استخدام نتائج 5المواد المستنفدة لألوزون في البلدان العاملة بموجب المادة 

بھا من ما يرتبط منخفضة وعديمة إمكانية االحترار العالمي والبدائل الالوعي في تلك البلدان بتعديل كيغالي، وتوافر 
  فوائد بيئية واقتصادية كوسيلة لدعم التصديق على التعديل.

  اللجنة التنفيذية: وقررت 107

الواردة في الوثيقة  2019-2017فترة لاإلحاطة علما بخطة أعمال اليونيب ل  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23؛  

  بھذا التقرير. السادسعلى النحو المبين في المرفق  الموافقة على مؤشرات األداء لليونيب  (ب)

  )77/30(المقرر 

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  )4(

، مشيرا إلى أن مقترح المرحلة األولى من UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24قدم ممثل اليونيدو الوثيقة  108
الوكالة الوحيد المتعلق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية للجمھورية العربية السورية، وھو مقترح 

بالمرحلة األولى، سيقدم فور أن تسمح الظروف المحلية. وأضاف أن الوكالة ملتزمة تماما بتقديم دعمھا الكامل للجنة 
لتنفيذ تعديل كيغالي. وردا على سؤال طرحه أحد األعضاء في وقت سابق يتعلق  5 والبلدان العاملة بموجب المادة
، أبلغ اللجنة بأن اليونيدو واليونيب يجريان حاليا دراسة جدوى بشأن التكنولوجيات من بالتكنولوجيات من نوع آخر

نوع آخر المطبقة في تبريد المناطق، والتي تشعران أنھا ستوفر إرشادا للعمل في المستقبل. وسيقدم تقرير أكثر 
  تفصيال عن ھذه المسألة إلى االجتماع التاسع والسبعين.
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  :ةاللجنة التنفيذي وقررت 109

الواردة في الوثيقة  2019-2017لفترة لاإلحاطة علما بخطة أعمال اليونيدو   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24  ؛  

  بھذا التقرير. السابععلى النحو المبين في المرفق  الموافقة على مؤشرات األداء لليونيدو  (ب)

  )77/31(المقرر 

  البنك الدولي  )5(

. وقال إن خطة أعمال البنك تقوم على UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة  110
نھج استراتيجي يقر بدور الصين كأكبر منتج ومصدر ومستورد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في العالم، وأھمية 
تحقيق التوازن بين العرض والطلب من أجل تقليل االضطراب االقتصادي في كل من األسواق المحلية وأسواق 
التصدير في كل قطاع. وباإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالمشروعات التي تستخدم غازات تبريد بديلة قابلة لالشتعال، 
يقر البنك الدولي بأن اللوائح وشواغل السالمة من الحواجز الكبيرة التي يتعين التغلب عليھا قبل أن يكون بوسع السوق 

الضروري دعم وضع لوائح وطنية ووضع مدونات وفقا للمعايير الدولية اعتماد غازات التبريد ھذه. وبالتالي، من 
  ونظام إلصدار الشھادات مستدام ذاتيا لتقنيي الخدمة الذين يستخدمون غازات التبريد القابلة لالشتعال.

وردا على السؤال السابق المتعلق بالتكنولوجيات من نوع آخر، أبلغ ممثل البنك الدولي اللجنة التنفيذية بأن  111
كندا. وفي حين أن خطة حكومة البنك قد أجرى دراسة في وقت سابق حول تبريد المناطق في الفلبين، بدعم من 

في فرص للمشروعات االستثمارية تتعلق األعمال الحالية ال تشمل أي من ھذه األنشطة، فإن البنك ينظر 
بالتكنولوجيات من نوع آخر وسيقدم مزيدا من التفاصيل حول ھذه األنشطة في االجتماع التاسع والسبعين، على النحو 

  المطلوب.

  اللجنة التنفيذية: قررتوبعد المناقشة،  112

الوثيقة الواردة في  2019-2017لفترة لاإلحاطة علما بخطة أعمال البنك الدولي   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25؛  

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

  )77/32(المقرر 

 مقترحات المشروعات من جدول األعمال: 8البند 

 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات  ) أ(

 .1واإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26الوثيقتين  األمانةقدم ممثل  113

 تغييرات أو إضافة الوكاالت المنفذة في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة

في اللجنة التنفيذية مطالبة األمانة بإدراج طلبات لتغيير أو إضافة أو حذف وكالة ثنائية أو منفذة واردة  قررت 114
طلبات شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قائمة المشروعات المقدمة للحصول على 

 الموافقة الشمولية، طالما لم توجد مسائل معلقة أخرى تتطلب نظر اللجنة التنفيذية فيھا.

 )77/33(المقرر 
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 شروط محددة التمويل الموقوف انتظارا لتقارير التحقق المعلقة أو استيفاء

أبلغ ممثل األمانة اللجنة بأنه بعد صدور ھذه الوثيقة، أكد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)، نيابة  115
عن حكومة غانا، أنه تم وضع البيئة التنظيمية لالستخدام اآلمن للمواد الھيدروكربونية في ھذا البلد. ونتيجة لذلك، 

 (ب). 72/32قرر مھا في الاستوفت غانا الشروط المنصوص علي

باإلشارة إلى أن المناقشة السابقة قد ذكرت أن تقارير التحقق المعلقة كانت أحد أسباب تأخر المشروعات، و 116
المنفذة في االعتبار الدروس المستفادة من المشروعات السابقة الثنائية وطلب أحد األعضاء أن تأخذ األمانة والوكاالت 

قرر اتخذته اللجنة مح. وذكر ممثل األمانة أن ھذا حدث بالفعل للمقترحات الجديدة، وفقا لأثناء تخطيط توزيع الشرائ
 في المائة. 20التنفيذية فيما يتعلق بعتبة الصرف بنسبة 

اللجنة التنفيذية حث اليونيب واليونيدو وحكومات ھايتي وساو تومي وبرينسيبي وجنوب أفريقيا على  قررتو 117
 تيتقديم تقارير التحقق من استھالكھا للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أقرب وقت ممكن، واليونيب وحكوم

د الھيدروكلوروفلوروكربونية في أقرب وقت إلدارة إزالة الموا اشيلي وھندوراس على توقيع اتفاقات لتنفيذ خططتھم
 ممكن، من أجل تنفيذ األنشطة دون المزيد من التأخير.

 )77/34(المقرر 

التصنيع المؤقت لغازات التبريد ومعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على مواد ذات إمكانية مرتفعة على 
تحويل إلى البدائل ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي في الشركات التي تلقت تمويال لل

  إحداث االحترار العالمي

من الوثيقة  19إلى  14عرض ممثل األمانة المسألة المعروضة في الفقرات  118
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26 إذ أنه أصبح من الواضح من تقييم قطاع تصنيع امعين اقلقھناك . وقال إن ،

الرصد والتقييم، بدال من أن تكون من خالل اإلبالغ المنتظم  مسؤوليأجراھا كبير معدات التبريد وتكييف الھواء التي 
أكثر تفصيال  ةة تحتوي على توصيضميمعن المشروع. وأضاف أنه بعد إصدار الوثيقة، أصدرت األمانة 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/26/Add.1).  

تي تواجھھا الشركات في أثناء التحول وأعرب األعضاء عن مجموعة من الشواغل فيما يتعلق بالتحديات ال 119
إلى التكنولوجيات المختارة ذات اإلمكانية المنخفضة على إحداث االحترار العالمي؛ وحقيقة أن الحاالت كانت ذات 

وكيفية دفع تكاليف التشغيل اإلضافية. وتناول أحد األعضاء أيضا اقتراحا بأن الحكومات ينبغي أن  ،طبيعة مؤقتة
العوامل الكامنة للمسألة، مثل أن  والحظ أعضاء آخرون .تتولى المسؤولية عن رصد الحاالت، ولو على نحو طوعي

وتم أيضا التشديد على  ات عليھا.نقص المكونات، وھي ال تخضع لسيطرتھا، ولذلك كان من الصعب فرض التزام
أنه، نظرا ألن ھذه الحاالت كانت مؤقتة واستثنائية، فإن اإلجراءات المتخذة بخصوص الشركات ينبغي أن تعكس تلك 

وأشار العديد من األعضاء إلى الحاجة إلى المزيد من الوقت والمناقشة قبل اتخاذ قرار بشأن ھذه المسألة،  الظروف.
سباب الجذرية وتقرير كيفية تجنب الحاالت المشابھة األمشكلة يحتاج إلى فھم أفضل من أجل تحديد نظرا ألن نطاق ال

  في المستقبل.

  لمزيد من المناقشة حول المسألة. وتم إنشاء فريق اتصال، تيسره األردن، 120

  اللجنة التنفيذية: قررت، تقرير فريق االتصالوبعد  121

 نية بما يلي:مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة المع  ) أ(

االستمرار في بذل أفضل الجھود لضمان اتساق التحويالت مع البدائل الموافق عليھا، على  )1(
 النحو الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية؛
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إبالغ اللجنة التنفيذية بالحاالت االستثنائية التي تصنع فيھا شركات معدات التبريد وتكييف  )2(
منتجات ومعدات تستخدم  تصنيععدد األطراف لالھواء التي تلقت تمويال من الصندوق المت

مواد ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي كانت تصنع مؤقتا منتجات و/أو 
معدات تستخدم مواد ذات إمكانية مرتفعة على إحداث االحترار العالمي فور التعرف على 

اذھا من أجل تمكين ھذه ھذه الحاالت، وأسباب ھذا االستخدام، والخطوات التي يتعين اتخ
الشركات من بدء التصنيع القائم على التكنولوجيا المتفق على تمويلھا، ووضع إطار زمني 

 لتوقع بدء ھذا التصنيع؛

) 2االستمرار في تقديم تقرير عن حالة التصنيع في الشركات المحددة في الفقرة الفرعية ( )3(
الخطوط المحولة بالتكنولوجيات ذات  أعاله إلى كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى تصنع تلك

إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي الموافق على تمويلھا، أو تكنولوجيا بديلة 
 أخرى ذات إمكانية أقل على إحداث االحترار العالمي؛

) أعاله بتقديم خطاب يفيد بالتزامھا بأن 2مطالبة الشركات المحددة في الفقرة الفرعية ( )4(
ع التبريد وتكييف الھواء الممولة من الصندوق المتعدد األطراف ستستمر في خطوط تصني

 تصنيع المنتجات و/أو المعدات باستخدام التكنولوجيا الموافق على تمويلھا فقط،

تقييم، خالل إعداد المشروع، مدى توافر التكنولوجيا المختارة في البلد، بما في ذلك  )5(
 والزيوت، وعوامل النفخ وخالفه؛ المكونات الضرورية، وغازات التبريد،

تصنيع إال بعد التحقق من أن ھذه العدم دفع أي تكاليف تشغيل إضافية معتمدة لشركات  )6(
 ؛المعتمدة التكنولوجيا باستخدامالشركات كانت تصنع منتجات و/أو معدات 

(ب) في االتفاق المبرم بين 5ضمان أن تقارير التحقق المقدمة وفقا للفقرة الفرعية  )7(
المعنية واللجنة التنفيذية تشمل التحقق من تحويل شركات التصنيع  5حكومات بلدان المادة 

 المشمولة باالتفاق، وتأكيدا للتكنولوجيا المعتمدة، في عينة تمثيلية من الشركات؛

 المعنية، بمساعدة الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة، على النظر 5حكومات بلدان المادة  تشجيع  (ب)
في تدابير، إن أمكن، لمساعدة إدخال التكنولوجيا ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار 

 العالمي في التطبيقات التي يشملھا القطاع و/أو القطاع الفرعي المعني.

 )77/35(المقرر 

 المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشاملة

لشريحة لتقديم طلب  خصوصبإجراء تغيير طفيف في صياغة التوصية ب أبلغ ممثل األمانة اللجنة التنفيذية 122
الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية كوريا الشعبية 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40الديمقراطية مما استلزم إصدار تصويب للوثيقة 

التبريد وتكييف  معداتزاء استخدام الھيدروكربونات في التعديل التحديثي لوأعرب أحد األعضاء عن قلقه إ 123
مقدمة للحصول على  شرائحالھواء غير المصممة أصال لالستخدام مع غازات التبريد القابلة لالشتعال، في خمس 

المصممة يف الھواء التبريد وتكي معداتاستخدام الھيدروكربونات في  نبغي. وأكد على أنه يعليھا الموافقة الشمولية
بشكل صريح لغازات التبريد القابلة لالشتعال فقط. وأشار أيضا إلى اتخاذ وكالة حماية البيئة في حكومة بلده إجراءات 

جھزة تكييف الھواء بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة أل يلحظر استخدام غازات التبريد بالھيدروكربون لتعديل تحديث
ضا أن الحوادث المتعلقة بالتعديل التحديثي الخاطئ باستخدام الھيدروكربونات يمكن حوادث. وذكر أيالوقوع  مخاطرو
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ة على فقأن تؤثر سلبا على قبول الھيدروكربونات كغازات تبريد في السوق في المستقبل. ورغم أنه من الممكن الموا
ي المستقبل أن تلفت األمانة الشرائح الخمسة التي كانت قيد النظر في االجتماع الحالي، قد يكون من الضروري ف

المنفذة انتباه اللجنة التنفيذية إلى طلبات الشرائح التي شملت التعديل التحديثي بالھيدروكربونات الثنائية ووالوكاالت 
أيضا األطراف على اتخاذ إجراءات محلية للحد من أو منع استخدام الھيدروكربونات  شجعللنظر فيھا بصفة فردية. و

 التي لم تصمم لالستخدام مع المواد القابلة لالشتعال. معداتتحديثي للفي التعديل ال

 اللجنة التنفيذية: قررتو 124

أن توافق اللجنة التنفيذية على المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشاملة عند   ) أ(
بھذا التقرير، مع الشروط أو األحكام الواردة في  التاسعمستويات التمويل المشار إليھا في المرفق 

وثائق تقييم المشروعات المماثلة والشروط المتعلقة بالمشروعات؛ وإذ تشير إلى أنه تم تحديث 
 االتفاقيات التالية:

االتفاق المبرم بين حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية واللجنة التنفيذية، على   )1(
بھذا التقرير، لكي يأخذ في االعتبار مستوى التمويل  العاشرلمرفق النحو الوارد في ا

المعتمد للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 والوفورات في التكاليف اإلضافية وتحويل عنصر اليونيب إلى اليونيدو؛

الحادي ة، على النحو الوارد في المرفق واالتفاق المبرم بين حكومة اريتريا واللجنة التنفيذي  )2(
بھذا التقرير، لكي يأخذ في االعتبار خط األساس المحدد للمواد  عشر

 الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل االمتثال له؛

الثاني واالتفاق المبرم بين حكومة منغوليا واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق   )3(
ي يبين بشكل صحيح القيم القصوى لالستھالك المسموح به للسنوات بھذا التقرير، لك عشر

 ؛2019 – 2015

واالتفاق المبرم بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق   )4(
بھذا التقرير، استنادا إلى خط األساس المعدل للمواد  الثالث عشر

 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل االمتثال له

أن تقرر، للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، الموافقة الشمولية بما فيھا الموافقة على   ) ب(
بھذا  الرابع عشرلمرفق المالحظات من أجل إرسالھا إلى الحكومات المتلقية على النحو الوارد في ا

 التقرير.

  )77/36(المقرر 

 التعاون الثنائي  (ب)

، وأعلن أن حكومة إيطاليا Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/27قدم ممثل األمانة الوثيقتين  125
، لدعم األنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد إصدار الوثيقتينقدمت طلبا، بعد 
دوالر أمريكي شاملة تكاليف دعم الوكالة، ولدعم األنشطة في  1,000,000وكربونية للصين بقيمة الھيدروكلوروفلور

 452,000المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية بقيمة 
 شاملة تكاليف دعم الوكالة. اأمريكي ادوالر
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في المائة، مما يتطلب  20حكومة ألمانيا عتبة التخصيص بنسبة األعمال المعدلة لخطة نظرا لتجاوز و 126
، حث أحد 2019-2017للفترة  لوكاالت الثنائيةاخطط أعمال من جدول األعمال، ) 1(ب) (7تعديالت في إطار البند 

في المائة المنصوص  20سبة األعضاء الوكاالت الثنائية على التأكد دائما من أن مساھماتھا الثنائية تقع في حدود ن
 قررات اللجنة التنفيذية.معليھا في 

اللجنة التنفيذية مطالبة أمين الخزانة بموازنة تكاليف المشروعات الثنائية المعتمدة في االجتماع  قررتو 127
 السابع والسبعين على النحو التالي:

عام لھمة الثنائية لفرنسا رسوم الوكاالت) مقابل رصيد المسا (شامال اأمريكي ادوالر 197,596 (أ)
 ؛2016

دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكاالت) مقابل رصيد المساھمة الثنائية أللمانيا للفترة  2,140,814و (ب)
 ؛2017 – 2015

لعام  دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكاالت) مقابل رصيد المساھمة الثنائية إليطاليا 1,452,000و (ج)
 ؛2016

(شامال رسوم الوكاالت) مقابل رصيد المساھمة الثنائية لليابان لعام  اأمريكي ادوالر 90,400و (د)
 ؛2016

دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكاالت) مقابل رصيد المساھمة الثنائية إلسبانيا لعام  1,178,229و (ھـ)
2016. 

 )77/37(المقرر 

  2016التعديالت على برامج العمل لعام   (ج)

 ،من شكل طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي 10أنه وفقا لتعديل القسم أشار أحد األعضاء إلى  128
 ، ينبغي أن تتضمن تقارير التعزيز المؤسسي تقييما مقابل المؤشرات الواردة فيھا.74/51المقرر حسب 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  )1(

، الوارد 2016ي تعديالت برنامج عمل اليوئنديبي لعام ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة ف 129
، والتي تتألف من سبعة أنشطة (ستة مشروعات لتجديد التعزيز UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/28في الوثيقة 
قد تمت الموافقة عليھا بالفعل كجزء من قائمة المشروعات  ،إلعداد تقرير تحقق) ا واحداومشروعالمؤسسي، 

القضايا التي تم تبينھا  لىنظرة عامة عأعاله، ، من جدول األعمال (أ)8شمولية عليھا (انظر البند الموصى بالموافقة ال
 ).77/36والمقرر المقابل  ،أثناء استعراض المشروعات

 برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  )2(

في  ة، الوارد2016اليونيب لعام ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة في تعديالت برنامج عمل  130
مشروعا لتجديد التعزيز المؤسسي وسبعة  25نشاطا ( 32، والتي تتألف من UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/29الوثيقة 

مشروعات إلعداد تقارير التحقق)، قد تمت الموافقة عليھا بالفعل كجزء من قائمة المشروعات الموصى بالموافقة 
القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض  لىنظرة عامة ع أعاله، ،من جدول األعمال (أ)8الشمولية عليھا (انظر البند

 ).77/36والمقرر المقابل  ،المشروعات
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 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)  )3(

لى النحو ، ع2016ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل الواردة في تعديالت برنامج عمل اليونيدو لعام  131
، والتي تتألف من خمسة أنشطة (مشروع واحد لتجديد التعزيز UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30الوارد في الوثيقة 

المؤسسي، وثالثة إلعداد المشروع ألنشطة في المرحلة الثانية من خطتين من خطط إدارة إزالة المواد 
، قد تمت الموافقة عليھا بالفعل كجزء من قائمة إلعداد تقرير تحقق) ا واحداالھيدروكلوروفلوروكربونية، ومشروع

القضايا  لى، نظرة عامة عمن جدول األعمال أعاله (أ)8المشروعات الموصى بالموافقة الشمولية عليھا (انظر البند 
 ).77/36التي تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات، والمقرر المقابل 

 البنك الدولي  )4(

، على 2016لبات التمويل الواردة في تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام ذّكر الرئيس االجتماع بأن ط 132
، والتي تتألف من ستة أنشطة (مشروعان لتجديد التعزيز UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/31النحو الوارد في الوثيقة 

المؤسسي، وأربعة إلعداد مشروعات ألنشطة في المرحلة الثانية من خطة إلدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية)، قد تمت الموافقة عليھا بالفعل كجزء من قائمة المشروعات الموصى بالموافقة الشمولية 

القضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض  لى، نظرة عامة عمن جدول األعمال أعاله (أ)8عليھا (انظر البند 
  ).77/36المشروعات، والمقرر المقابل 

 2017المساعدة على االمتثال لليونيب لعام  ميزانية برنامج  (د)

  .Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32 تينعرض ممثل األمانة الوثيق 133

سلم األعضاء بدور برنامج المساعدة على االمتثال في دعم االمتثال لبروتوكول مونتريال منذ إنشاء و 134
 بالنظر إلىمفيدا وفي الوقت المناسب، خاصة ، والحظوا أن استعراضه الداخلى المخطط كان 2002البرنامج في عام 

  عمال بتعديل كيغالى. الھيدروفلوروكربونالتحديات الجديدة في دعم إزالة 

 3 كانت تقل عن العتبة البالغة التيولوحظ أن الزيادة المقترحة في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال،  135
ممثل اليونيب أن وظيفة واحدة فقط كان يجرى إنشاؤھا؛ أما  في المائة، كانت مرتبطة بالوظائف الجديدة. وأوضح

الوظائف األخرى فكانت نتيجة إعادة توزيع الموارد. وأكد أحد األعضاء على أن إضافة وظيفة جديدة ينبغى أن تساھم 
بتعديل  ضمن بدء العمل بكفاءة للتمكن من تنفيذ األنشطة المتعلقةتالعمل على الموظفين الحاليين و حملفي تخفيف 

  كيغالى.

تمت مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بحمل العمل ومسؤوليات موظفي برنامج المساعدة على االمتثال. و 136
واسترعى أحد األعضاء االنتباه إلى المعلومات المقدمة في الوثيقة المتعلقة بواجبات منسق الشبكة اإلقليمية الجديد 

فرقة برنامج المساعدة على االمتثال، خاصة لتلك المنطقة لمنطقة غرب آسيا. وأكد على أھمية التنسيق لدوام كامل أل
التى تواجه تحديات معقدة وأوضاع أمنية. وقدم ممثل اليونيب شرحا بأن التغييرات في دور منسقى الشبكة داخل 
برنامج المساعدة على االمتثال طوال سنوات جعل من الضروري تكييف احمال العمل لضمان الكفاءة والتوزيع 

(د) من الوثيقة 9والشفاف لخدمات برنامج المساعدة على االمتثال. وكان طلب حذف الفقرة العادل 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32  التصويبإصدار السبب في (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/32/Corr.1).  

ج برنامأثار عضو آخر مسألة الوقت الذي يستغرق في مھام ال تتعلق ببروتوكول مونتريال من قبل موظفى و 137
المساعدة على االمتثال الممولين من الصندوق المتعدد األطراف األمر الذي قد يكون له أثر على تنفيذ خدمات برنامج 

مكرس فقط لمساعدة المساعدة على االمتثال المساعدة على االمتثال. وأوضح ممثل اليونيب بأن وقت موظفى برنامج 
زون وأن األنشطة المنفذة بالتزامن مع االتفاقيات والروابط البيئية في إزالة المواد المستنفدة لألو 5بلدان المادة 
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األخرى كانت استجابة لطلبات األطراف للسعى لتحقيق فوائد على المناخ في إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ة مقاصة برنامج لتقييم مستوى الرضا داخل آلي دراسة استقصائيةم اليونيب بإجراء يقووتم االقتراح أيضا بأن  138
عضاء أيضا عن الرأى األوأعرب  واألنشطة العالمية األخرى. ووحدات التعلم اإللكتروني،المساعدة على االمتثال 

  بأن يقدم التقرير النھائي للتقييم الداخلى لليونيب إلى اللجنة التنفيذية.

 التنفيذية: اللجنة قررتو 139

دوالر  9,776,000بمبلغ  2017الموافقة على أنشطة وميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   (أ)
دوالر أمريكي، الواردة  782,080في المائة، البالغة  8أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة 

 ؛ بھذا التقرير الخامس عشرفي المرفق 

برنامج عمل سنوي وميزانية لبرنامج المساعدة على الطلب من اليونيب االستمرار في تقديم   (ب)
  االمتثال، بما في ذلك:

تقديم معلومات تفصيلية عن التقدم المحرز في األنشطة األربعة الجديدة المحددة في برنامج   )1(
  التي سوف تستخدم فيھا األموال العالمية إلى حين إتمامھا؛  2016عمل عام 

بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال حتى  تمديد تحديد أولويات التمويل  )2(
يستوعب األولويات المتغيرة، وتقديم تفاصيل عن إعادة تخصيص الموارد في ميزانيته 

  ؛50/26و  47/24عمال بالمقررين 

اإلبالغ عن مستويات وظائف الموظفين الحالية وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغيرات تطرأ   )3(
  فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛عليھا، خصوصا 

برنامج المساعدة على االمتثال والنظر في الطلب أيضا من اليونيب أن يستعرض الھيكل الشامل ل  (ج)
عملياته وھيكله اإلقليميي للتصدى لالحتياجات الطارئة والتحديات الجديدة وتقديم تقرير نھائي عن 

  ة للنظر فيه في االجتماع التاسع والسبعين.ھذا االستعراض إلى اللجنة التنفيذي

  )77/38(المقرر 

  لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي 2017تكاليف الوحدة األساسية لعام   (ھ)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33الوثيقة  األمانةعرض ممثل  140

سعة من المشروعات. وشكر العديد من الممثلين الوكاالت على عملھا الشاق لتنفيذ مثل ھذه المجموعة الوا 141
وطلب أحد الممثلين توضيحا بشأن سبب طلب الوكاالت لتمويل إضافي لتكاليف الوحدة األساسية مع أن ھناك رصيدا 
جاريا كبيرا، وبالتحديد في حالتي اليوئنديبي والبنك الدولي. وبالنسبة لليونيدو، من المطلوب فھم إضافي لتكاليف 

  المزيد من التفصيل لطلب من البنك الدولي ألنشطة تتعلق بتعديل كيغالي.الوكالة المنفذة. وطلب ممثل آخر 

وشرح ممثل األمانة أنه في إطار منظومة األمم المتحدة، ال يمكن للوكاالت المنفذة الحصول على رسوم  142
لة بأثر الوكالة إلى أن يتم صرف األموال في مشروع محدد، بينما يمكن للبنك الدولي الحصول على جميع رسوم الوكا

فوري. وكان الغرض من رسوم الوكالة دعم تنفيذ األنشطة، بينما كانت رسوم الوحدة األساسية موجھة لألنشطة 
  اإلدارية بدرجة أكبر.
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وشرح ممثل اليوئنديبي أن األموال اإلضافية الزمة لتغطية متطلبات ميزانية الوحدة األساسية للوكالة لعام  143
نه يجب مراعاة الحذر في التمييز بين المبلغ اإلجمالي للتمويل، والتمويل لتكاليف . وقال ممثل البنك الدولي أ2017

الوحدة األساسية، والرسوم الالزمة لتنفيذ أنشطة معينة. وفيما يتعلق بتكاليف الوحدة األساسية، أعاد البنك الدولي تلك 
لدولي أن تمويل الخدمات التعاقدية لتعديل كيغالي المبالغ التي لم يتم إنفاقھا في سنة ميزانية معينة. وشرح ممثل البنك ا

كان لدعم سياسة وعمل تقني يتعلقان بالمواد الھيدروفلوروكربونية كجزء من برامج العمل السنوية األخيرة. وشرح 
فق عليھا تممثل اليونيدو المكونات الرئيسية لتكاليف دعم الوكالة المبلغة إلى اللجنة التنفيذية، والتي اتبعت المنھجية الم

في وزارة  (FECO)الحتساب التكاليف، والتي كانت التكاليف التي تتعلق بالمكتب الخارجي للتعاون االقتصادي 
  حماية البيئة في حكومة الصين، عنصرا طفيفا فيھا.

من جدول  10وقال ممثل األمانة إن المزيد من المناقشة للتمويل المتعلق بتعديل كيغالي في إطار البند  144
 األعمال من شأنه أن يساعد في إرشاد المداوالت في إطار البند الحالي من جدول األعمال.

أدناه)،  77/59، والمقرر المتطابق 213إلى  205وفي ضوء المناقشات في إطار ھذا البند (انظر الفقرات  145
  اللجنة التنفيذية: قررت

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي  2017األساسية لعام تقرير تكاليف الوحدة   )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/33 على النحو الوارد في الوثيقة

حالة استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية الوحدة األساسية الخاصة به بحسب   )2(
 (ب)؛75/69المقرر 

بنك الدولي كان مرة أخرى دون المستوى مع التقدير، بأن تشغيل الوحدة األساسية لل  )3(
المدرج في الميزانية، وأنه سوف يعيد األرصدة غير المستخدمة إلى الصندوق المتعدد 

 األطراف في االجتماع التاسع والسبعين؛

 الموافقة على ميزانيات الوحدة األساسية المطلوبة:  ) ب(

 دوالر أمريكي؛ 2,055,000بمبلغ ليوئنديبي  )1(

 دوالر أمريكي؛ 2,055,000لليونيدو بمبلغ  )2(

 دوالر أمريكي. 1,725,000للبنك الدولي بمبلغ  )3(

 )77/39(المقرر 

  المشروعات االستثمارية  (و)

  المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

جنوب السودان: خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة األولى) 
  (اليونيب/اليوئنديبي)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63األمانة الوثيقة  ممثلقدم  146
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  التنفيذية: اللجنة وقررت 147

المواد الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   (أ)
لخفض استھالك ھذه  2020إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان للفترة من 

 120,000دوالر أمريكي تشمل  233,700من خط األساس، بمبلغ  المائةفي  35المواد بنسبة 
دوالر  90,000دوالر أمريكي ليونيب، و  15,600دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  دوالر أمريكي ليوئنديبي؛  8,100أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

لى تحديد نقطة البداية للتخفيضات المجمعة مالحظة أن حكومة جنوب السودان قد وافقت ع  (ب)
طن من قدرات استنفاد  1.64المستدامة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على 

األوزون، على أساس البيانات التي تم تجميعھا من الدراسة خالل التحضير للمرحلة األولى من 
  الخطة؛ 

ن من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة طن من قدرات استنفاد األوزو 0.57تخفيض   (ج)
  البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة من استھالك ھذه المواد؛ 

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة جنوب السودان واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد   (د)
  ه الوثيقة؛ و من ھذالسادس عشر الھيدروكلوروفلوروكربونية كما يرد في المرفق 

الموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب   (ھـ)
زائد تكاليف دعم الوكالة  ا،أمريكي ادوالر 20,000بمبلغ  ،المقابلةالشريحة السودان وخطة تنفيذ 

  ليونيب. اأمريكي ادوالر 2,600البالغة 

  )77/40(المقرر 

  من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ثانيةالمرحلة ال

الشريحة األولى  -أرمينيا: خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية 
  (اليوئنديبي/اليونيب)

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن االستھالك  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/35ممثلة األمانة الوثيقة  تقدم 148
طن من قدرات استنفاد األوزون، اقترحت الحكومة زيادة أھداف االستھالك  2.34وصل بالفعل إلى  2015في عام 

 . 2020في الفترة حتى 

كان يرجع إلى عدة عوامل من بينھا الركود  2015وقال أحد الممثلين إن انخفاض االستھالك في  149
وأنه ينبغي دعم خطة الحكومة الرامية إلى إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل المرحلة الثانية االقتصادي، 

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقال ممثل آخر إن الخفض في استھالك 
ويات االستھالك خالل السنوات الھيدروكلوروفلوروكربون الذي تقترحه األمانة يمثل خطة واقعية تستند إلى مست

الثالث السابقة وتتفق مع المبادئ التوجيھية ومستويات التمويل للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك الواردة في 
إلى أن يبين مقترح المشروع  74/50. وفي ھذا الصدد، مازالت ھناك حاجة، كما جاء في المقرر 74/50المقرر 

. وأعرب ممثل آخر عن شواغله بأن الُمقترح الُمعدل 2020تحقيق ھدف اإلزالة في مستوى التمويل الضروري ل
لحكومة أرمينيا يتوخى زيادة كبيرة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في فترة المشروع، وطلب إيضاحاً بشأن 

لتي تمت في المرحلة ما إذا كان مستوى االستھالك الحالي يتضمن تخفيضات ُمجمعة مستدامة ناشئة عن األنشطة ا
األولى. وأعرب ممثل آخر عن تأييده لاللتزام الُممدد الذي اقترحته األمانة، وأشار إلى أن ذلك يمثل نھجاً مالئماً ينبغي 

  أن يُطبق في الحاالت المماثلة.
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ون طن من قدرات استنفاد األوز 1.4وردت ممثلة األمانة بأن إزالة االستھالك في المرحلة األولى بمقدار  150
كان يرتبط بدرجة كبيرة بأنشطة اإلزالة في منشأة ساجا. وأشار المسؤول  22- من الھيدروكلوروفلوروكربون 

الرئيسي إلى أن عدداً من األنشطة التي نُفذت في أرمينيا قد مكن البلد من تحقيق اإلزالة الُمعجلة للمواد 
الموافقة الشمولية على مقترح بة لم تتمكن من التوصية أن األمان الالھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة األولى، إ

مع  ،في المرحلة الثانية الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمشروع الحالي بالنظر إلى أن البلد قد طلب تمويالً إلزالة المواد 
  . 2015 عام اقتراحه زيادة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون عن مستوى

ات والمشاورات مع حكومة أرمينيا، اتُفق على أن يكون ھدف اإلزالة في وعقب إجراء المزيد من المناقش 151
، على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة 2015 عام االستھالك في ىالمرحلة الثانية مماثالً لمستو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/35/Add.1.  

  اللجنة التنفيذية: وقررت 152

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  أن توافق، من حيث المبدأ على المرحلة  (أ)
خفض استھالك ل 2020إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا في الفترة 

دوالراً  238,896بمبلغ  في المائة من خط األساس، 66.6الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
دوالراً  11,664مبلغ دوالراً أمريكيا، زائداً تكاليف دعم الوكالة ب 129,600تألف من ي ،أمريكيا

 11,232، زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ اأمريكي ادوالر 86,400يوئنديبي، ومبلغ أمريكيا لل
  دوالراً أمريكيا لليونيب؛

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  3.26خصم تأن   (ب)
  استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤھل للتمويل؛ 

خفض استھالك المواد لأن توافق على االتفاق بين حكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية   (ج)
ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا

  بھذا التقرير؛  السابع عشرالھيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق 

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (د)
دوالراً  157,270بمبلغ  ،ريحةالتنفيذ المقابلة للش طالھيدروكلوروفلوروكربونية ألرمينيا، وخط

ً يتألف من  دوالراً  9,720زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  ،دوالر أمريكي 108,000أمريكيا
ً ل دوالراً  4,550دوالر أمريكي زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  35,000، و ليوئنديبيأمريكيا

ً لليونيب، على أساس الفھم أنه إذا قررت أرمينيا وما  التعديل التحديثيالُمضي في عمليات  أمريكيا
يرتبط بھا من خدمة لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء التى 

جميع المسؤوليات  تحملمواد غير قابلة لالشتعال، فإنھا تفعل ذلك مع لُصممت في األصل 
  والبروتوكوالت ذات الصلة؛ ووالمخاطر المرتبطة بذلك ووفقاً فقط للمعايير 

اليوئنديبي أن يُبلغ عن حالة بيع المعدات التي كان قد تم شراؤھا لمنشأة ساجا خالل كل أن تطلب من   )ھ(
عملية بيع المعدات وإعادة األموال المتحصلة من بيع المعدات  تُستكملاجتماع للجنة التنفيذية إلى أن 

  لصندوق المتعدد األطراف. إلى ا

  )77/41 (المقرر
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الجمھورية الدومينيكية: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة 
 يونيب)اليونديبي/ال( األولى)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/41 ةعرض ممثل األمانة الوثيق 153

بينما يعرب عن القلق بشأن السالمة في مشروعات إعادة التھيئة، طلب ممثل مزيدا من المعلومات عن و 154
 إمكانية منخفضة على إحداثالمساعدة التقنية للمستعملين النھائيين العتماد بدائل ذات  لتوفيرمشروعين تجريبيين 

ير المساعدة التقنية للمستعملين النھائيين مع مكون أجاب ممثل األمانة بأن المشروع يھدف إلى توفو عالمى.الحترار الا
يتعلق بتوفير حافز الستخدام وحدات تكييف ھواء صغيرة قائمة على سوائل تبريد خالية من المواد المستنفدة لألوزون 

التعديل تضمن ياحتمالية احترار عالمى منخفضة وذلك الكتساب خبرة في التركيب والخدمة والصيانة؛ ولن وذات 
إمكانية منخفضة استخدام سوائل تبريد قابلة لالشتعال. وستقوم المشروعات التجريبية بتركيب معدات ذات  تحديثيال

لبان ومبانى الفنادق لتوفير دروس مستفادة للخدمة في قطاع التبريد عالمى في صناعة األالحترار الا على إحداث
تھيئة لمعدات قائمة على تكنولوجيا  إعادةن يتضمن وتكييف الھواء. وأكد أيضا ممثل اليونديبي أن المشروع ل

عالمى الحترار الا إمكانية منخفضة على إحداثالھيدروكربون وان المشروعات التجريبية مصممة الختبار بدائل ذات 
باستخدام تكنولوجيات مختلفة في قطاع التبريد التجارى، وذلك لتمكين التقنيين من الحصول على الخبرة عند تناول 

 ضمان توضيح ھذه المسائل.ل (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/41/Corr.1) تصويبصدر ه التكنولوجيات. وھذ

 اللجنة التنفيذية: قررتو 155

المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  حيثالموافقة من   ) أ(
لخفض استھالك المواد  2020-2016الھيدروكلوروفلوروكربونية للجمھورية الدومينيكية للفترة 

دوالر  1,589,477مبلغ ب ،ساساألفي المائة من خط  40الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
دوالرا  25,569زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،يدوالر أمريك 1,279,558يتألف من  ،أمريكي

دوالرا  25,350زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 195,000و  ،أمريكيا لليونديبي
 أمريكيا لليونيب؛

مالحظة التزام حكومة الجمھورية الدومينيكية بخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   ) ب(
 ؛2020المائة من خط أساسھا بحلول عام في  40بنسبة 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  15.36خصم مقدار   ) ج(
 المتبقى من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھل للتمويل؛

الموافقة على االتفاق بين حكومة الجمھورية الدومينيكية واللجنة التنفيذية إلزالة المواد   (د)
الھيدروكلوروفلوروكربونية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة 

 اھذب الثامن عشرالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق 
 ؛تقريرال

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )ھ(
مبلـغ ب المقابلة،تنفيذ الشريحـة  طالھيدروكلوروفلوروكربونية للجمھورية الدومينيكية وخط

زائدا تكاليف دعـم الوكالـة  ا،أمريكي ادوالر 558,800يتالف من  ،دوالرا أمريكيا 705,266
زائدا تكـاليف دعـم الوكالـة  ا،أمريكي ادوالر 95,000و  ،دوالرا أمريكيا لليونديبي 39,116البالغـة 
 دوالرا أمريكيا لليونيب. 12,350البالغـة  

  )77/42(المقرر 
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(اليوئنديبي/  يحة األولىالشر –الھند: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية 
 اليونيب/ ألمانيا)

. وقال إنه، بعد إصدار الوثيقة، قدم UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/49عرض ممثل األمانة الوثيقة  156
اليوئنديبي اقتراحا منقحا للتكلفة بالنيابة عن حكومة الھند، وأن األمانة لم تتمكن من تقييم آثاره. غير أن األمانة 

  اقشاتھما بشأن المقترح المنقح وتم إصدار مقترح جديد لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية.واليوئنديبي واصال من

وطلب الرئيس إلى األعضاء المھتمين باألمر التشاور بصورة غير رسمية مع ممثلي األمانة واليوئنديبي  157
 لمناقشة المقترح الجديد والشواغل التي أثارتھا األمانة.

  اللجنة التنفيذية: وقررت 158

الموافقة من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
لتخفيض استھالك  2023إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية للھند للفترة 

دوالر  48,315,261في المائة من خط األساس، بمبلغ  60الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
 2,723,802، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 38,911,459أمريكي، يتألف من 

دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  900,000دوالر أمريكي لليوئنديبي، ومبلغ 
دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة  5,100,000دوالرا أمريكيا لليونيب، ومبلغ  109,000

  ة ألمانيا؛دوالرا أمريكيا لحكوم 571,000البالغة 

  أن تحيط علما بالتزام حكومة الھند بما يلي:  (ب)

في المائة من خط األساس بحلول  48خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة   )1(
في المائة بحلول عام  56، وبنسبة 2021في المائة بحلول عام  50، وبنسبة 2020عام 

  ؛2023في المائة بحلول عام  60وبنسبة  2022

ب، النقي أو الوارد 141- رض حظر على استيراد واستخدام الھيدروكلوروفلوروكربونف  )2(
في البوليوالت سابقة الخلط في جميع القطاعات، بعد االنتھاء من تحويل جميع الشركات 

  ؛2020يناير/كانون الثاني  1المؤھلة وفي موعد أقصاه 

من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  طنا من قدرات استنفاد األوزون 769.49خصم كمية قدرھا   (ج)
  من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤھل للتمويل؛

  فيما يتعلق بخطة قطاع رغاوي البوليوريثان:  (د)

الطلب إلى اليوئنديبي أن يدرج في طلب الشريحة الثانية والشرائح المقبلة قائمة محدثة   )1(
تم مساعدتھا، والتي سيتم مساعدتھا من الصندوق لشركات رغاوي البوليوريثان التي ي

المتعدد األطراف في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
عدات خط الذي سيتم إزالته، والتكلفة اإلضافية التقديرية للتحويل، والقطاع الفرعي، وم

  األساس حسب الحالة، والتكنولوجيا التي سيتم تطبيقھا؛

مالحظة أنه خالل تنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان، إذا وجد أن األطنان اإلجمالية   )2(
أطنان مترية من  3,166التي سيتم إزالتھا في الشركات المؤھلة للتمويل تقل عن 

ا لإلزالة بموجب المرحلة الثانية من خطة ب الموافق عليھ141-الھيدروكلوروفلوروكربون
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إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سيتم تخفيض التمويل للمرحلة الثانية من 
  دوالرات أمريكية للكيلوغرام؛ 7.58ھذه الخطة حسب األطنان المخفضة، بمعدل 

  فيما يتعلق بقطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء:  (ھ)

بعدم تقديم تمويل آخر للمبادالت الحرارية في الشركات التي سيتم مساعدتھا اإلحاطة علما   )1(
في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المراحل 

  المقبلة من ھذه الخطة؛

أنه بالنسبة لشركات تصنيع أجھزة تكييف الھواء التي قد تتلقى تمويال بموجب المرحلة   )2(
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحويل بعض خطوط 

وليس كلھا، فإن أي زيادة في  22- التصنيع القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
في الخط غير المحول، بالعالقة إلى مستوى  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
ند وقت التوقيع على مذكرة التفاھم بين الشركة ع 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

والحكومة، لن يتم تمويلھا من الصندوق المتعدد األطراف، وستطلب الحكومة من الشركة 
بعد وقت التوقيع على  22-أن تتجنب أي زيادة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  المذكرة؛

لتنفيذية لتخفيض استھالك المواد الموافقة على االتفاق بين حكومة الھند واللجنة ا  (و)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق التاسع عشر بالتقرير الحالي؛

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ز)
دوالر  10,623,880يدروكلوروفلوروكربونية، وخطط تنفيذ الشرائح المصاحبة لھا، بمبلغ الھ

 647,920دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  9,256,000أمريكي، يتألف من 
دوالرات أمريكية، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  300,000دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، ومبلغ 

دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة  345,000دوالرا أمريكيا لليونيب، ومبلغ  36,333
  دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا. 38,625البالغة 

  )77/43(المقرر 

 –جمھورية إيران االسالمية: خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة الثانية 
  )/إيطالياألمانيايونيدو/اليونيب/اليوئنديبي/ال( الشريحة األولى

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/50عرض ممثل األمانة الوثيقة  159

قال أحد األعضاء، بينما تقدر بلدھا جھود جمھورية إيران االسالمية في التحول إلى بدائل ذات احتمالية و 160
أن األنشطة المقترحة في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5احترار عالمى منخفضة، الحظت األمانة في الوثيقة 

المستخدم في بلدان أخرى. ومع ذلك، فإن فعالية ذلك التبريد وتكييف الھواء تتبع نھجا مختلفا عن تصنيع أجھزة قطاع 
 التبريد وتكييفتصنيع أجھزة يمكن الموافقة على نھج قطاع  ،نظرا للظروف المحددة للبلدوتكلفة المقترح مرضية، 

 الھواء على أساس استثنائي.
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  اللجنة التنفيذية: قررتو 161

خطة إدارة إزالة المواد المبدأ، على المرحلة الثانية من  حيثالموافقة، من   ) أ(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران االسالمية، مع مالحظة:

المواد خفض استھالك ل 2023إلى  2016أن المرحلة الثانية تغطى الفترة من  )1(
 في المائة من خط األساس؛ 75 بنسبةالھيدروكلوروفلوروكربونية 

أن التمويل المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ  )2(
زائدا تكاليف دعم  ،دوالر أمريكي 4,905,361يتالف من  ،دوالر أمريكي 12,279,534
زائدا  ا،أمريكي ادوالر 700,000 و لليونديبي،دوالر أمريكي  343,375الوكالة البالغة 

 ادوالر 2,103,205 ، ولليونيب اأمريكي ادوالر 87,000تكاليف دعم الوكالة البالغة 
، لليونيدو اأمريكي ادوالر 147,224زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا،أمريكي

 ادوالر 303,964زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 2,672,404 و
، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 907,207لحكومة ألمانيا؛  اأمريكي

 دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا؛ 109,793

التبريد وتكييف الھواء تم االتفاق عليه على أساس تصنيع معدات أن النھج المتخذ لقطاع  )3(
 استثنائي نتيجة الظروف الخاصة في البلد؛

 تحاط علما بالتزام حكومة جمھورية إيران االسالمية:أن   ) ب(

من خط األساس في المائة  75بخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  )1(
 ؛2023 عام بحلول

ب النقى أو الموجود 141- إصدار حظر على واردات واستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون )2(
من تحول جميع الشركات المؤھلة بحيث ال يتعدى في البوليوالت سابقة الخلط عند االنتھاء 

 ؛2023/تموز هيولي 1

بحلول  22- إصدار حظر على أي قدرة تصنيع جديدة باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون )3(
 ؛2023يناير/كانون الثانى  1

في تصنيع معدات التبريد  22-اصدار حظر أيضا على استخدم الھيدروكلوروفلوروكربون )4(
االنتھاء من تحول جميع الشركات المؤھلة في موعد ال يتجاوز  وتكييف الھواء عند

 ؛2023يناير/كانون الثانى  1

ستھالك اطن من قدرات استفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  162.37 صمخ  (ج)
  المؤھل للتمويل؛ المتبقي لھيدروكلوروفلوروكربونلمتبقي اا

 15من تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية تقريرا عن نتائج تحول أول اليونديبي أن يتض إلىطلب ت  (د)
إمكانية منخضة على إحداث التبريد وتكييف الھواء إلى بدائل ذات معدات شركة في قطاع تصنيع 

  عالمى والتأكيد على الدروس المستفادة والتحديات التى تمت مواجھتھا؛الحترار اال
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ھورية إيران االسالمية واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد الموافقة على االتفاق بين جم  (ھـ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 

  بھذا التقرير؛ العشرينالھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في المرفق 

رة إزالة إنتاج المواد الموافقة على أول شريحة للمرحلة الثانية من خطة إدا  (و)
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران االسالمية وخطط تنفيذ الشريحة عند مبلغ 

زائدا تكاليف دعم الوكالة  ،دوالر أمريكي 1,298,170يتالف من  ،دوالر أمريكي 3,291,536
زائدا تكاليف دعم الوكالة  ا،أمريكي ادوالر 200,000 ولليونديبي،  اأمريكي ادوالر 90,872البالغة 
زائدا تكاليف دعم الوكالة  ا،أمريكي ادوالر 473,567 ، ولليونيب اأمريكي ادوالر 24,857البالغة 
زائدا تكاليف دعم الوكالة  ا،أمريكي ادوالر 645,500 ،لليونيدو اأمريكي ادوالر 33,150البالغة 
، زائدا تكاليف دعم اأمريكي ادوالر 403,203 ، ولحكومة ألمانيا اأمريكي ادوالر 73,420البالغة 

  لحكومة إيطاليا. 48,797الوكالة البالغة 

 )77/44(المقرر 

(البنك الشريحة األولى)  -إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  ةاألُردن: خط
  الدولي /اليونيدو)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  162

وأيد العديد من األعضاء الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  163
الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل ھذا االجتماع. وأشاروا إلى أن البلد قد تعرض مؤخراَ لزيادة سكانه إلى الضعف 

تكييف الھواء والتبريد  معداتزيادة كبيرة في الحاجة إلى نتيجة لتدفق الالجئين والمھاجرين. وقد أسفر ذلك عن 
ت المعنية من شركاومنتجات الرغاوي مما أدى إلى زيادة استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وكانت ُمعظم ال

ونية ت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وسوف تُتيح الموافقة على المشروع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربشركاال
وخفض استھالك الھيدروفلوروكربون. وأشار أعضاء آخرون إلى أن ھناك عدداَ من القضايا السياساتية التي مازال 

 يتعين تسويتھا قبل الموافقة على المرحلة الثانية.

وطلب الرئيس من ممثلي األمانة والبنك الدولي التشاور مع األعضاء المعنيين معالجة القضايا التي أُثيرت  164
  مناقشة المشروع.  خالل

نه قد وجد حل للقضايا التي أثارتھا األمانة وصدرت ضميمة بناءاً إوعقب المشاورات، قالت ممثلة األمانة  165
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51/Add.1) على ذلك

  اللجنة التنفيذية:  وقررت 166

 على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ،أن توافق، من حيث المبدأ  (أ)
لخفض استھالك  ،2022إلى  2017الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن في الفترة 

 ،دوالر أمريكي 3,289,919بمبلغ  ،بالمائة من خط األساس 50الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
دوالراً أمريكيا  145,267دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  2,075,236تألف من ي

دوالراً  69,961دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  999,455، ومبلغ الدوليللبنك 
  أمريكيا لليونيدو؛
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  أن تُحاط علماً بما يلي:  (ب)

في  50التزام حكومة األردن بخفض استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة   )1(
  ؛ 2022ساس بحلول عام األالمائة من خط 

 بب السائ141-الھيدروكلوروفلوروكربونبالكامل ومة األردن سوف تُزيل أن حك  )2(
  ؛2022يناير / كانون الثاني  1البوليوالت سابقة الخلط المستوردة بحلول في والمتضمن 

استخدام األموال الموافق عليھا لقطاع رغاوي في أن حكومة األردن سيكون لديھا المرونة   )3(
ب إعماالً 141-لة السلسلة والكفؤة للھيدروكلوروفلوروكربونالبوليوريثان في تحقيق اإلزا

  اللجنة التنفيذية؛ مع  ھاالتفاق

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  44.79أن تخصم مقدار   )ج(
  من االستھالك المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون المؤھل للتمويل؛ 

خفض استھالك المواد لتفاق بين حكومة األردن واللجنة التنفيذية أن توافق على اال  )د(
ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا

  بھذا التقرير؛ و  الحادي والعشرينة في المرفق واردالھيدروكلوروفلوروكربونية، ال

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة   )ھ(
دوالراً  983,466بمبلغ  ،تنفيذ الشريحة المقابلة طالھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن وخط

ً  526,956أمريكياً، يتألف من  دوالراً  36,887زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  ،دوالراً أمريكيا
ً للبنك الدولي، ومبلغ   27,452ريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالراً أم 392,171أمريكيا

  دوالراً أمريكياً لليونيدو. 

  )77/45(المقرر 

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية  –ماليزيا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (اليوئنديبي)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/54عرض ممثل األمانة الوثيقة  167

د األعضاء عن قلقه إزاء مشاركة ممثلي المؤسسات غير المؤھلة للتمويل في حلقات العمل وأعرب أح 168
المقترحة لتيسير التحول إلى البدائل ذات اإلمكانية المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع تصنيع التبريد 

. وشرح ممثل األمانة 5من بلدان المادة . وتساءل عما إذا ذلك ينتھك القاعدة الخاصة بتمويل مؤسسات الھواءوتكييف 
أنه، نظرا ألن حلقات العمل سيتم تنظيمھا على أية حال، فلم يكن ھناك أي تكلفة إضافية مرتبطة بحضور ممثلين عن 

. وشرح أيضا أن ھناك فائدة من مشاركة ھذه المؤسسات وھي أنھا مكنت تحقيق التحول المملوكة لألجانبالمؤسسات 
ت االمكانية المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في مؤسسات على نطاق القطاع. وأعرب عضو إلى البدائل ذا

آخر عن شعوره بأن تكلفة حلقات العمل كانت مرضية وأن ھناك قيمة مضافة في حضور ممثلين من كال المؤسسات 
  إلى اعتماد تعديل كيغالي. المؤھلة وغير المؤھلة على حد سواء. وستكون حلقات العمل مفيدة بوجه خاص بالنظر

  :التنفيذيةاللجنة  وقررت 169

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
لخفض استھالك  2022إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا للفترة 
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دوالر  6,138,063 في المائة من خط األساس، بقيمة 42.9الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
  دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛ 429,664أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  اإلحاطة علما بتعھد حكومة ماليزيا القيام بما يلي:  (ب)

في عام من خط األساس في المائة  22.4خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة   )1(
 42.9، و2021في المائة في عام  40.0، و2020عام  في المائة في 35.0، وبنسبة 2019

  ؛2022في المائة في عام 

ب الوارد في البوليوالت سابقة 141-فرض حظر على تصدير الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(
، وحظر على استيراد واستخدام 2018ديسمبر/كانون األول  31الخلط بحلول 

 يناير/ 1والت سابقة الخلط بحلول ب الوارد في البولي141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ؛2022كانون الثاني 

ب فيما عدا في قطاع المذيبات 141-إزالة جميع استخدامات الھيدروكلوروفلوروكربون  )3(
  ؛2022يناير/كانون الثاني  1بحلول 

ب إلى طن واحد من قدرات استنفاد 141-تقييد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  )4(
  ؛2022يناير/كانون الثاني  1ستخدام في قطاع المذيبات، بحلول األوزون أو أقل، لال

فرض حظر على استيراد معدات التبريد وتكييف الھواء التي تعمل بالمواد   )5(
الھيدروكلوروفلوروكربونية وحظر على تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء وتركيباتھا 

يناير/كانون الثاني  1ية بحلول الجديدة التي تعمل بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربون
  ؛2020

 141-عدم إصدار أي تراخيص الستيراد الھيدروكلوروفلوروكربون  )6(
  ؛21-ب والھيدروكلوروفلوروكربون142-والھيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  146.24خصم   (ج)
  ھل للتمويل من الھيدروكلوروفلوروكربون؛االستھالك المتبقي المؤ

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة ماليزيا واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد   (د)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  ؛بھذا التقرير الثاني والعشرينالھيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ھ)
دوالر  3,507,938تنفيذ الشرائح المصاحبة، بقيمة  ةالھيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا، وخط

  دوالرا أمريكيا لليوئنديبي. 245,556أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  )77/46لمقرر (ا

الشريحة األولى  -جمھورية مولدوفا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية 
  اليونيب)  / اليوئنديبي(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/58قدم ممثل األمانة الوثيقة  170
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  اللجنة التنفيذية: قررتو 171

ة  ) أ( دأ ،الموافق دروكلوروفلورو  ،من حيث المب واد الھي ة الم ة من خطة إدارة إزال ة الثاني ى المرحل عل
رة  دوفا للفت ة مول ة لجمھوري ى  2016كربوني واد  2020إل تھالك الم ض اس لخف

، اأمريكي ادوالر 192,293في المائة من خط األساس، بمبلغ  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
ن  ألف م داأمريكي ادوالر 122,300يت م  ، زائ اليف دع ة اتك ة البالغ  اأمريكي ادوالر 11,007لوكال

ديبي)، و اليف دعم اأمريكي ادوالر 52,200لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئن د تك ة ا، زائ لوكال
غ  اأمريكي ادوالر 6,786البالغة  ى أن المبل ة (اليونيب) ، مع اإلشارة إل م المتحدة للبيئ امج األم لبرن

 )؛4(أ)(47/74المطلوب الموافقة عليه، من حيث المبدأ، يتماشى مع المقرر 

ة من استھالك  0.25م خص  ) ب( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني طن من قدرات استنفاد األوزون من الم
 ي المؤھل للتمويل؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبق

واد    ) ج( تھالك الم ض اس ة لخف ة التنفيذي دوفا واللجن ة مول ة جمھوري ين حكوم اق ب ى االتف ة عل الموافق
واد  ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني اً للمرحل ة، وفق الھيدروكلوروفلوروكربوني

 بھذا التقرير؛ و الثالث والعشرينالھيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (د)
 143,780بمبلغ  ،المقابلة الشريحةوخطط تنفيذ  الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية مولدوفا،

 9,437زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  ا،أمريكي ادوالر 104,850، يتألف من اأمريكي ادوالر
 3,393زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  ا،أمريكي ادوالر 26,100و  ،لليوئنديبي امريكيدوالر أ

  لليونيب. 

  )77/47(المقرر 

الشريحة األولى  -إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية  ةأوروغواي: خطط
  ) اليوئنديبي(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/67قدم ممثل األمانة الوثيقة  172

ً بشأن مردودية التكاليف الشاملة لمشروع الرغاوي والحظ أنه في حين أن  173 وطلب أحد األعضاء إيضاحا
رام، التي تحتاج إلى غدوالرات أمريكية / للكيلو 5.00المبادئ التوجيھية تُتيح سداد تكاليف التشغيل اإلضافية حتى 

  الرتفاع تكاليف التشغيل اإلضافية المقترحة. تبرير في المقترح؛ ولم يجد أى مبرر

)، يمكن للجنة التنفيذية أن تمول تكاليف تشغيل 7(ج)( 74/50وأوضح ممثل األمانة إنه إعماالً للمقرر  174
االحترار العالمي بواسطة المنشآت الصغيرة  إحداث المنخفضة علىذات اإلمكانية إضافية أعلى إلدخال البدائل 

والمتوسطة الحجم. وتُعتبر جميع المنشآت الُمدرجة في مشروع الرغاوي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم 
. أما 2017التي يعتبر البديل الممكن الوحيد لھا ھو الھيدروفلوروأولفين الذي سوف يتوافر تجارياً في البلد اعتباراً من 

دائل األخرى فھى ليس ممكنة بسبب اعتبارات السالمة والتكاليف، مما تعذر معه قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الب
ً بأنه استناداً إلى مشاوراته مع الموردين المحليين للبدائل، ستتوافر  اليوئنديبيالحجم باستخدامھا. وأوضح ممثل  أيضا

ذلك، وافق العضو، في ضوء الظروف الخاصة، على أنه يمكن أن  وردا علىالمواد الھيدروفلوروأولفين بسھولة. 
  يقبل التوصية في ھذه الحالة.

التجاه في تمويل األنشطة الرامية إلى خفض االستھالك األقصى المؤھل إزاء اه قلقوأعرب عضو آخر عن  175
الستھالك الممول يعتمد كان ا ،بدرجة كبيرة. وفي حالة أوروغواي ايكون االستھالك الفعلي منخفضعندما في بلٍد 
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الذي تساوت فيه الكميات. وعلى الرغم من ذلك، يتعين تذكير البلدان أن  ،على متوسط االستھالك خالل ثالث سنوات
زالة كميات أكبر، عندما يقل استھالكھا الفعلي عن الحد األقصى المؤھل إلعليھا أن تقدم مبرراً قوياً لدى طلب التمويل 

  للتمويل. 

  نة التنفيذية: اللج وقررت 176

أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
لخفض استھالك  2020إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي للفترة 

 ،دوالر أمريكي 1,105,157بمبلغ  ،ساساألفي المائة من خط  35الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
 ؛لليوئنديبي دوالرا أمريكيا 77,361م الوكالة البالغة زائدا تكاليف دع

أن تحاط علما بالتزام حكومة أوروغواي بفرض حظر على الواردات من   )ب (
 ،النقي منه والمتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة ،ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ؛2021انون الثاني يناير/ ك 1ت، وفي موعد ال يتجاوز آبعد استكمال تحويل المنش

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من   11.25أن تخفض كمية  )ج (
ومالحظة عدم توافر تمويل آخر الستھالك  ،االستھالك المتبقي من ھذه المواد المؤھل للتمويل

 توردة؛ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المس141-الھيدروكلوروفلوروكربون

أن توافق على االتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد   )د (
وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية

 بھذا التقرير؛ و الرابع والعشرينالھيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أن توافق على   (ھـ)
 ادوالر 314,000بمبلغ  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي، وخطط التنفيذ المقابلة للشريحة

  .لليوئنديبي دوالرا أمريكيا 21,980زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  ا،أمريكي

 )77/48(المقرر 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصينالمرحلة الثانية من 

 الشريحة األولى –المرحلة الثانية  –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  )اليوئنديبي، اليونيب، واليونيدو، البنك الدولي، ألمانيا، إيطاليا، اليابان(

  لضغط (اليونيدو/ ألمانيا)خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة با

  خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة (البنك الدولي)

  خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري (اليوئنديبي)

  (اليونيدو)وسخانات المياه بمضخات الحرارة خطة قطاع تصنيع تكييف ھواء الغرف 

  خطة قطاع المذيبات (اليوئنديبي)

  التبريد وتكييف الھواء والبرنامج التمكيني (اليونيب/ ألمانيا/ اليابان)خطة قطاع خدمة 
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. ونظرا للطبيعة المعقدة للمسألة، اتفقت UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/37عرض ممثل األمانة الوثيقة  177
مواد اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال، تنسقه بلديكا، للنظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ال

  الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك الخطط القطاعية الست، بمزيد من التفصيل.

  اللجنة التنفيذية: قررتوبعد تقرير فريق االتصال،  178

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
لتخفيض استھالك  2026إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة 

وتحقيق  2020في المائة من خط األساس بحلول عام  37.6الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
اإلزالة التامة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليوريثان، وقطاع رغاوي 

دوالر  500,100,000، بمبلغ 2026البوليسترين المسحوبة بالضغط وقطاع المذيبات بحلول عام 
أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة التي ستحدد في اجتماع الحق، لليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو، 
والبنك الدولي، وحكومة ألمانيا، وحكومة إيطاليا وحكومة اليابان؛ ومع مالحظة أن الھدف من 

وتكييف الھواء  االستھالك الوطني للھيدروكلوروفلوروكربون، فضال عن األھداف لقطاع التبريد
الصناعي التجاري وقطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة 

سيتم تحديدھا عند تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  2026إلى  2021للفترة 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  اإلحاطة علما بما يلي:  (ب)

مة الصين واللجنة التنفيذية سيتم النظر فيه في االجتماع التاسع أن االتفاق بين حكو  )1(
ألف (شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح) مبلغ  - 4والسبعين وينبغي أن يتضمن في التذييل 

  التمويل المشترك المقدم من الصين لتخفيضات الھيدروكلوروفلوروكربون؛

المؤھلة وغير المؤھلة للتمويل التي أن كمية أطنان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )2(
سيتم خصمھا من االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل ستكون على النحو المنصوص عليه 

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25في الوثيقة 

من تنفيذ كل خطة أن يتم اإلبالغ سنويا عن أي فوائد مكتسبة حصلت عليھا حكومة الصين   )3(
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد من الخطط القطاعية للمرحلة 

الھيدروكلوروفلوروكربونية وسيطلب من أمين الخزانة خصم مثل ھذه الفوائد من أي 
  ؛69/24تحويالت مقبلة إلى الوكالة المنفذة ذات الصلة، بما يتمشى مع المقرر 

للمرحلة  (و) من شكل االتفاق7أن أية أموال متبقية سيتم إعادتھا بما يتمشى مع الفقرة   )4(
من الوثيقة  19الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرفق 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66؛(  

  أن االستھالك األقصى المسموح به وقيم تمويل الشريحة سيتم عكسھا في الجدول التالي:  )5(
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 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل

الجدول الزمني لتخفيضات مواد المرفق جيم، 
(باألطنان المجموعة األولى في بروتوكول مونتريال 

 من قدرات استنفاد األوزون)

17,342.1 17,342.1  17,342.1  17,342.1   12,524.9   12,524.9  12,524.9  12,524.9   12,524.9   6,262.4  6,262.4  

من مواد الحد األقصي لالستھالك الكلي المسموح به 
(باألطنان من قدرات  المرفق جيم، المجموعة األولى

 استنفاد األوزون)

16,978.9 16,978.9  15,048.1  15,048.1   11,772.0   *   *   *   *   *   *  

من مواد الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
في قطاع رغاوي  المرفق جيم، المجموعة األولى

البوليسترين المسحوبة بالضغط (باألطنان من قدرات 
  استنفاد األوزون)

 2,286.0   2,286.0   2,032.0   2,032.0   1,397.0  1,397.0   1,397.0   762.0   762.0   165.0  0.0  

من مواد الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
في قطاع رغاوي  المرفق جيم، المجموعة األولى

 البوليوريثان (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

 4,449.6   4,449.6   3,774.5   3,774.5   2,965.7  2,965.7   2,965.7   1,078.4  1,078.4   330.0  0.0  

من مواد الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
في قطاع التبريد  المرفق جيم، المجموعة األولى

وتكييف الھواء الصناعي والتجاري (باألطنان من 
  قدرات استنفاد األوزون)

 2,162.5   2,162.5   2,042.4   2,042.4   1,609.9   1,609.9   **   **   **   **   **  

من مواد الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
في قطاع تكييف ھواء  المرفق جيم، المجموعة األولى

الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة (باألطنان 
  من قدرات استنفاد األوزون)

 3,697.7   3,697.7   2,876.0   2,876.0   2,259.7   2,259.7   ***   ***   ***   ***   ***  

من مواد الحد األقصي لالستھالك المسموح به 
في قطاع المذيبات  المرفق جيم، المجموعة األولى

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

455.2 455.2 395.4 395.4 321.2 321.2 321.2 148.3 148.3 55.0 0.0 

  30,000,000  25,407,880  25,781,592  30,564,360  34,228,589  69,257,646  59,551,083  59,179,030  54,109,930  62,027,190  49,992,700 التمويل (دوالر أمريكي)

  
  استنفاد األوزون بعد ذلك.أطنان من قدرات  6,131، وال يزيد على 2025أطنان من قدرات استنفاد األوزون قبل عام  11,772في وقت الحق، على أال يزيد بأي حال على  2026إلى  2021من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى للفترة الحد األقصي لالستھالك المسموح به *    سيتم تحديد 
  فاد األوزون بعد ذلك.أطنان من قدرات استن 781، وال يزيد على 2025أطنان من قدرات استنفاد األوزون قبل عام  1,609.9في وقت الحق، على أال يزيد بأي حال على  2026إلى  2021من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى للفترة الحد األقصي لالستھالك المسموح به ** سيتم تحديد 

  استنفاد األوزون بعد ذلك.أطنان من قدرات  1,335، وال يزيد على 2025أطنان من قدرات استنفاد األوزون قبل عام  2,259.7في وقت الحق، على أال يزيد بأي حال على  2026إلى  2021من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى للفترة الحد األقصي لالستھالك المسموح به *** سيتم تحديد 
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  قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

الموافقة، من حيث المبدأ، على خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في المرحلة   (ج)
 2026إلى  2016ة للصين للفترة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

 112,786,630لإلزالة التامة لجميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك القطاع، بمبلغ 
دوالر أمريكي من المبلغ اإلجمالي الموافق عليه من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

عم الوكالة لليونيدو وحكومة ألمانيا، التي ستحدد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، زائدا تكاليف د
  في اجتماع الحق؛

ب 142- طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 646خصم كمية قدرھا   (د)
من استھالك  22-طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 1,640و

ؤھل للتمويل المرتبط بقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي الم
  بالضغط؛

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ھ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، وخطط تنفيذ الشريحة 

دوالرا  526,041مريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أ 7,514,867المقابلة، بمبلغ 
  أمريكيا لليونيدو؛

  قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة

الموافقة، من حيث المبدأ، على خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة في المرحلة الثانية من   (و)
لإلزالة التامة  2026إلى  2016 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة

دوالر أمريكي  141,471,210لجميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك القطاع، بمبلغ 
من المبلغ اإلجمالي الموافق عليه من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  نك الدولي، التي ستحدد في اجتماع الحق؛الھيدروكلوروفلوروكربونية، زائدا تكاليف دعم الوكالة للب

-طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 3,733.08خصم كمية قدرھا   (ز)
ب من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤھل للتمويل المرتبط بقطاع رغاوي 141

  البوليوريثان الجاسئة؛

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة على الشريحة األولى  (ح)
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، 

دوالرا أمريكيا  493,152دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  7,045,027بمبلغ 
  للبنك الدولي؛

  ھواء الصناعي والتجاريقطاع التبريد وتكييف ال

الموافقة، من حيث المبدأ، على خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري في المرحلة   (ط)
 2021إلى  2016الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة 

الحد األقصي لالستھالك إلى  ، بالعالقة2020في المائة بحلول عام  33لتحقيق تخفيض بنسبة 
دوالر أمريكي من المبلغ اإلجمالي الموافق عليه من  89,144,797في القطاع، بمبلغ المسموح به 

حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، زائدا تكاليف 
  على أساس الفھم بأن: دعم الوكالة لليوئنديبي، التي ستحدد في اجتماع الحق،

طنا متريا في القطاع الفرعي لوحدات تكييف  3,150يمكن تحويل كمية بحد أقصى قدرھا   )1(
  ؛32-الھواء األحادية إلى الھيدروفلوروكربون
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أن حكومة الصين ستتمتع بالمرونة في القطاع الفرعي لوحدات تكييف الھواء األحادية   )2(
- أقل على إحداث االحترار العالمي عن الھيدروفلوروكربونللتحول إلى بدائل ذات إمكانية 

  طالما ظلت التكلفة واألطنان التي سيتم إزالتھا بدون تغيير؛ 32

أن حكومة الصين ستتمتع بالمرونة في تحويل خطوط سخانات المياه بمضخات الحرارة   )3(
اء األحادية على أساس الفھم بأن تحويل وحدات تكييف الھو 32-إلى الھيدروفلوروكربون

ً لن تتجاوز  32- وسخانات المياه بمضخات الحرارة إلى الھيدروفلوروكربون مجمعا
  طنا متريا؛ 3,150

في  22-في المائة على األقل من اإلزالة اإلجمالية للھيدروكلوروفلوروكربون 20أن نسبة   )4(
غيرة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري ستكون من تحويل الشركات الص

  طنا متريا أو أقل)؛ 50والمتوسطة الحجم (أي تلك الشركات التي تستھلك 

أن في قطاعات بخالف قطاع وحدات تكييف الھواء األحادية، ستتمتع حكومة الصين   )5(
بالمرونة في االختيار من بين ستة تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة على إحداث 

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25من الوثيقة  8االحترار العالمي المحددة في الجدول 
، وستبذل أقصى جھدھا لضمان أن تظل األطنان في 32-باستثناء الھيدروفلوروكربون

في المائة من الكمية المحددة لكل تكنولوجيا في ذلك الجدول، وذلك بدون أي  30حدود 
اإلبالغ عنه  تكلفة إضافية للصندوق المتعدد األطراف، وأن أي اختالف عن ذلك الحد سيتم

  إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيه؛

 22-طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 477.79خصم كمية قدرھا   (ي)
من استھالك  123- طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 2.70و

بط بقطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤھل للتمويل المرت
  والتجاري؛

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ك)
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري، وخطة تنفيذ 

 935,813زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي، 13,368,756الشريحة المقابلة، بمبلغ 
  دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛

  قطاع تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة

الموافقة، من حيث المبدأ، على خطة قطاع تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف وسخانات المياه   (ل)
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمضخات الحرارة في المرحلة الثانية من 

، بالعالقة 2020في المائة بحلول عام  45لتحقيق تخفيض بنسبة  2021إلى  2016للصين للفترة 
دوالر أمريكي من  89,144,797في القطاع، بمبلغ الحد األقصي لالستھالك المسموح به إلى 

للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد المبلغ اإلجمالي الموافق عليه من حيث المبدأ 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، زائدا تكاليف دعم الوكالة لليونيدو وحكومة إيطاليا، التي ستحدد في 

  اجتماع الحق، على أساس الفھم بأن حكومة الصين وافقت على تحويل على األقل:

وسخانات المياه بمضخات من خطوط التصنيع إلنتاج معدات تكييف ھواء الغرف  20  )1(
  ؛290-الحرارة إلى الھيدروكربون

  ؛290-خطوط تصنيع الكباسات إلى الھيدروكربون 3  )2(
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  ؛290-خطوط تصنيع سخانات المياه بمضخات الحرارة إلى الھيدروكربون 3  )3(

  ؛R-744خطين تصنيع سخانات المياه بمضخات الحرارة إلى   )4(

 22-ن قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربونطنا م 1,027.13خصم كمية قدرھا   (م)
من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤھل للتمويل المرتبط بقطاع معدات تكييف ھواء 

  الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة؛

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ن)
لھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع تكييف ھواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة، وخطط ا

دوالر  14,671,089دوالر أمريكي، يتألف من  16,698,065تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 
 891,892دوالر أمريكي لليونيدو، ومبلغ  1,026,976أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  دوالرا أمريكيا لحكومة إيطاليا؛ 108,108را أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوال

  قطاع المذيبات

اإلحاطة علما بأن الخطة القطاعية لقطاع المذيبات وافقت عليھا اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ في   (س)
ا تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي، زائد 44,800,000اجتماعھا السادس والسبعين، بمبلغ 

  لليوئنديبي، التي ستحدد في اجتماع الحق؛

دوالر أمريكي من المبلغ اإلجمالي الموافق عليه من  2,463,566الموافقة على مبلغ إضافي قدره   (ع)
حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لوحدة إدارة 

  لمذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛المشروع لقطاع ا

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ف)
 2,821,937الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع المذيبات، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ 

  دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛ 197,536دا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي، زائ

  قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وبرنامج التمكين

اإلحاطة علما بأن الخطة القطاعية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء والبرنامج التمكيني وافقت   (ص)
دوالر  20,290,000السادس والسبعين، بمبلغ عليھا اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ في اجتماعھا 

أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة لليونيب، وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان، التي ستحدد في 
  اجتماع الحق؛

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ق)
بريد وتكييف الھواء والبرنامج التمكيني، وخطة تنفيذ الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة الت

دوالر أمريكي، زائدا  3,299,132دوالر أمريكي، يتألف من  4,090,183الشريحة المقابلة، بمبلغ 
دوالرا أمريكيا،  300,000دوالر أمريكي لليونيب، ومبلغ  364,651تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالرا  80,000دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا، ومبلغ  36,000 زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة
  دوالرا أمريكيا لحكومة اليابان. 10,400أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  )77/49(المقرر 
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  طلبات الشرائح للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ) اليوئنديبيالشريحة الثالثة) ( - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى كوبا:

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39 قدم ممثل األمانة الوثيقة  179

وقال أحد األعضاء أن تأخير تقديم مشروع التبريد إلى أن تتوافر تكنولوجيا مالئمة كان قراراً حكيماً. كما  180
في من جانب منشأة واحدة من منشآت رغاوي البوليوريثان موافقة بصورة صريحة على تغيير التكنولوجيا طلب ال

  المقرر للتيسير على األعضاء في اإلشارة إليه. 

  اللجنة التنفيذية ما يلي:  وقررت 181

  اإلحاطة علماً بما يلي:  (أ)

المواد لى من خطة إدارة إزالة ة من المرحلة األونيالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثا  )1(
  ؛لكوبا يةالھيدروكلوروفلوروكربون

البوليوريثان التي تمت الموافقة على تحويلھا على  اويأن المنشآت الثالث في قطاع رغ  )2(
أساس بديل ذو إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض كانت تستخدم خليطا من 

مؤقتا بسبب انخفاض أداء  227ea -كربونو الھيدروفلورو 365mfc-الھيدروفلوروكربون
  التكنولوجيا المختارة؛

قررت التحويل إلى السيكلوبنتان بدال من تكنولوجيا اإلرغاء  INPUD)أن منشأة إنبود (  )3(
  بالمياه، وسوف توفر التمويل المشترك المطلوب.

  أن تطلب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بما يلي:  (ب)

مساعدة حكومة كوبا، خالل تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة أن يستمر في   )1(
الھيدروكلوروفلوروكربون، في تأمين إمدادات التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على 
االحترار العالمي لشركتي الرغوة (فريارك و إيدا) المشمولتين في المرحلة األولى من 

كنولوجيا بديلة منخفضة القدرة على خطة اإلزالة، واللتين لم تتمكنا من العثور على ت
  االحترار العالمي،

أن يقدم تقريراً إلى اللجنة التنفيذية عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي اختارتھا   )2(
المنشأتين في كل اجتماع إلى أن يتم إدخال تكنولوجيا منخفضة القدرة على االحترار 

  بصورة كاملة؛العالمي ويتم التحويل لمنشأتي الرغاوي 

الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون   (ج)
، اأمريكي ادوالر 141,527بقيمة  2018 -2017لكوبا، وخطة تنفيذ الشريحة الموازية للفترة 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  اأمريكي ادوالر 10,615باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 
  (يوئنديبي).

  )77/50(المقرر 
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 - الشريحة الثانية (اليونيب  -غرينادا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى 
  اليونيدو) 

مة قد . وأشارت إلى أن الضمي1والضميمة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/47قدمت ممثلة األمانة الوثيقتين  182
صدرت بعد إجراء المزيد من المناقشات مع اليونيب وحكومة غرينادا مما أدى إلى خفض نقطة البداية للتخفيضات 
التجميعية المستدامة باستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ومن ثم في األھلية للتمويل. ونظراً للحالة المتقدمة لتنفيذ 

الھيدروكلوروفلوروكربونية، اقترحت األمانة تعديل األھلية للتمويل لدى المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  تقديم طلب المرحلة الثانية. 

  اللجنة التنفيذية:  وقررت 183

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد   )1(
  لغرينادا؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

أنه تم إضافة اليونيدو كوكالة متعاونة لتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة   )2(
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن نقطة البداية المعدلة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك   )3(
استنفاد األوزون، تم تقديرھا على  طن من قدرات 0.58الھيدروكلوروفلوروكربون كانت 

  أساس االستھالك التاريخي؛ 

أن أمانة الصندوق قامت بتعديل االتفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية، على النحو   )4(
، استنادا إلى خط األساس المحدد التقرير ابھذ الخامس والعشرينالوارد في المرفق 

متثال، ونقطة البداية المعدلة للتخفيضات المجمعة للھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض اال
المستدامة بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإضافة اليونيدو كوكالة 

  متعاونة؛

أن مستوى التمويل المعدل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )5(
، زائدا تكاليف دعم اأمريكي ادوالر 164,500الھيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا كان 

دوالرا أمريكيا سيتم  45,500) وأن الخصم بمبلغ 12(و)(60/44الوكالة، وفقا للمقرر 
تطبيقه عند الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

ارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إد  (ب)
، بمبلغ 2020-2017الھيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

دوالرا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  9,000دوالرا أمريكيا، يتألف من  91,920
تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرا أمريكيا، زائدا  75,000دوالرا أمريكيا لليونيب؛ ومبلغ  1,170
دوالرا أمريكيا لليونيدو على أساس الفھم بأنه إذا قررت غرينادا المضي قدما في عمليات  6,750

التھيئة وما يرتبط بھا من خدمة الستخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد 
بلة لالشتعال، فإنھا ستقوم بذلك مع تحمل جميع وتكييف الھواء المصممة في األصل للمواد غير القا

  المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك، وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة.

  )77/51(المقرر 
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 الشريحة الثانية –المرحلة الثانية  –المكسيك: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  ألمانيا/ إيطاليا/ إسبانيا)اليونيب/(اليونيدو/

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/55عرض ممثل األمانة الوثيقة  184

  اللجنة التنفيذية: وقررت 185

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك؛

) والثالثة في 2016إدراج حكومة إسبانيا كوكالة ثنائية متعاونة للشريحتين الثانية في عام (  )2(
  ) ألنشطة قطاعي األيروصوالت وخدمات التبريد؛2018عام (

أن أمانة الصندوق قد حدثت االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية، على النحو   )3(
والتذييل  10و  9ن ـالفقرتيدا ـالتقرير، وتحديھذا ب السادس والعشـرينالوارد في المرفق 

دوالر  1,056,991، بخصوص نقل التمويل من اليونيدو إلى حكومة إسبانيا بمبلغ لفأ  -2
دوالر أمريكي، للشريحة الثالثة، لتنفيذ  1,070,000أمريكي، للشريحة الثانية، ومبلغ 

أضيفت  16وأن الفقرة الجديدة ) أعاله، 2األنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) (
الثالث  لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يجّب االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع

 والسبعين؛

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو   (ب)
  2,836,274، بمبلغ2018-2017لمقابلة لعامي كربونية في المكسيك. وخطة تنفيذ الشريحة ا

تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائددوالر أمريكي،  1,165,509يتألف من مبلغ  دوالر أمريكي،
تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائد، اأمريكي ادوالر 40,000لليونيدو، و  اأمريكي ادوالر 81,586
تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائد، اأمريكي ادوالر 325,000لليونيب، ومبلغ  اأمريكي ادوالر 5,200

تكاليف دعم  زائددوالر أمريكي،  1,056,991لحكومة ألمانيا، ومبلغ  اأمريكي ادوالر 40,750
 لحكومة إسبانيا. اأمريكي ادوالر 121,238الوكالة البالغة 

  )77/52(المقرر 

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة) رواندا: خطة إدارة إزالة المواد 
  (اليونيب/اليونيدو)

  .1الضميمة و UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59قّدم ممثل األمانة الوثيقتين  186

  اللجنة التنفيذية: قررتو 187

ة إزالة أن تحاط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدار  (أ)
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لرواندا؛

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
، بمبلغ 2018-2017المقابلة لتنفيذ الشريحة للفترة  طالھيدروكلوروفلوروكربونية لرواندا، والخط

لوكالة البالغة ازائد تكاليف دعم  ا،أمريكي ادوالر 30,000، يتألف من اأمريكي ادوالر 93,850
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لوكالة البالغة ازائد تكاليف دعم  ا،أمريكي ادوالر 55,000لليونيب، و اأمريكي ادوالر 3,900
 لليونيدو، على أنه من المتفق عليه: اأمريكي ادوالر 4,950

المرتبطة بھا  أنه إذا قررت حكومة رواندا المباشرة بعمليات التعديل التحديثي والخدمة )1(
لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة في 
األساس للمواد غير القابلة لالشتعال، ستتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك 

 وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة ؛ و

حرز في تنفيذ التوصيات في تقرير التحقق عندما يتم تقديم بلغ عن التقدم الميأن اليونيب س )2(
  الشريحة التالية.

  )77/53(المقرر 

 -  المملكة العربية السعودية: المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  (اليونيدو / اليونيب) الشريحة الرابعة

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60  الوثيقة األمانةقدم ممثل  188

أن الشروط المتعلقة باإلفراج عن الشريحة الرابعة قد تؤخر تقدم المملكة العربية  األعضاءورأى بعض  189
ھدد امتثال ھذا البلد تو السعودية في تنفيذ األنشطة المختلفة في خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الشروط المحددة في االتفاق بغير المسبوقة وذكر أنه، حتى في  ھممونتريال. وأسمى أحد اللتزاماته بموجب بروتوكول
األعضاء أن المملكة العربية  بعضوجود تأخير، كان ھذا البلد يفي بالتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال. وذكر 

ونية، وأكدت الوكاالت المنفذة على لمواد الھيدروكلوروفلوروكربمن االسعودية قد أظھرت التزامھا بإزالة استخدامھا 
بدء جميع األنشطة الواردة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار بعض األعضاء إلى أن 
اللجنة التنفيذية فرضت في الماضي شروطا على المشروعات المتأخرة. وذكر أيضا إلى أن المملكة العربية السعودية 

ألف الوارد في االتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، التي وضعت  - 8الواردة في التذييل وافقت على الشروط 
 على أساس معدل تنفيذ المشروعات السابقة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون األخرى.

لمعدات تعرضت وفيما يتعلق بطلب الحصول على أموال الستبدال المعدات التالفة، أوضح ممثل األمانة أن ا 190
ة وتم تقييم األضرار وسقط التأمين. منشأللتلف خالل بقائھا لمدة طويلة في الجمارك. وبعد مدة، تم نقل المعدات إلى ال

ة التي كانت توجه إليھا المعدات مازالت ترغب في تنفيذ تحولھا، لذلك كان االقتراح ھو إعادة توزيع منشأوال
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارةالمدخرات من عنصر آخر من خطة 

وتساءل أحد األعضاء عن سبب ضرورة الموافقة على الشريحة الرابعة في االجتماع الحالي، بالنظر إلى  191
مليون دوالر أمريكي من الشرائح المعتمدة سابقا الذي لم يصرف ويمكن استخدامه لتحقيق المزيد من  4,4المبلغ 

ألخرى من خطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، مثل صناعة الرغاوى وقطاع الخدمات، التقدم. وكانت الجوانب ا
  متأخرة أيضا، واحتاجت إلى المزيد من النقاش. وتمت إحالة المسائل العالقة إلى فريق غير رسمي يسرته األمانة.

  وبعد مناقشات غير رسمية، أفادت األمانة بأنه تم حل المشاكل العالقة. 192

  ة التنفيذية:اللجن قررتو 193

  لى:اإلحاطة علما بما ي  ) أ(

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  لمملكة العربية السعودية؛لالھيدروكلوروفلوروكربونية 
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  وبقلق، التأخير في تنفيذ األنشطة في قطاعي تصنيع الرغاوى وخدمات التبريد،  )2(

في االتفاق المبرم بين حكومة المملكة  لفأ -8وعدم استيفاء الشروط الواردة في التذييل   )3(
 ادوالر 777,000العربية السعودية واللجنة التنفيذية، ولم يفرج عن أجزاء من التمويل (

 120,000و ،ليونيدودوالرا أمريكيا ل 54,390البالغة  ا، زائد تكاليف دعم الوكالةأمريكي
لليونيب) المتعلقة دوالرا أمريكيا  14,864البالغة  زائد تكاليف دعم الوكالة ا،كيأمري ادوالر

 باألنشطة في قطاع الخدمات ألنھا كانت تخضع لشروط؛

 7وتوافق، بشكل استثنائي، على اقتراح توفير التمويل الالزم للمعدات التالفة وفقا للفقرة الفرعية   ) ب(
المملكة العربية السعودية واللجنة التنفيذية، على النحو المبين في (أ) في االتفاق المبرم بين حكومة 

  ،2017-2016شرائح الفترة  خطة تنفيذ

وتطلب من اليونيدو إعداد تقرير يحدد حل المشاكل المتعلقة بالتخليص الجمركي، مثل الرسوم   (ج)
تعدد األطراف، والضرائب ورسوم غرامات التأخير وأي تلف للمعدات التي اشتراھا الصندوق الم

  لكي تقدمه مع طلب الشريحة الخامسة؛

 وتسمح بطلب الشريحة الخامسة بعد استيفاء الشروط التالية:  (د)

البوليوريثان  اويجميع شركات رغ ،إلى التكنولوجيا المتفق عليھا ،االنتھاء من تحويل  )1(
المدرجة في المرحلة األولى من خطة اإلزالة، وفرض حظر على 

ب واالنتھاء من التحويل إلى مزيج من األيزوبيوتان 141-وفلوروكربونالھيدروكلور
في شركة رغاوي البوليسترين في   1234ze-وثاني أكسيد الكربون والھيدروفلوروأوليفن

 ؛الوطنيةشركة  المسحوبة بالضغط،

واالنتھاء من تحويل جميع شركات النظم المدرجة في المرحلة األولى من خطة اإلزالة إلى   )2(
إحداث االحترار العالمي، وتنظم شركات النظم عشر منخفضة على تركيبات ذات إمكانية 

 ؛حلقات عمل على األقل لمستخدمي الرغوة النھائيين

واعتماد مدونة لقواعد الممارسة ونظام الترخيص اإللكتروني، وفرض االسترداد وإعادة   )3(
وغيرھا من غازات التبريد المستنفدة  التدوير اإللزاميين للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛لألوزون. وفرض حظر على اسطوانات التبريد ذات االستعمال لمرة واحدة

األموال المرتبطة بأي شركة  -إلى نفس االجتماع الذي يقدم فيه طلب الشريحة الخامسة  -وتطلب إعادة   (ھـ)
يدروكلوروفلوروكربونية قررت عدم رغوة أو شركة نظم في المرحلة األولى من خطة إزالة المواد الھ

التحويل إلى التكنولوجيا المتفق عليھا أو عدم المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، بعد األخذ في االعتبار األموال الالزمة للتحويل في شركتين تم تحديدھما 

 مؤخرا (بيت العوازل وصحاري)؛

على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  -ئي بشكل استثنا -وتوافق   (و)
 - 2016ة للفترة قابلالھيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية وخطة تنفيذ الشريحة الم

تكاليف  زائددوالر أمريكي،  1,766,600دوالر أمريكي، التي تتألف من  2,171,680، بقيمة 2017
تكاليف دعم  زائد، اأمريكي ادوالر 250,400لليونيدو، و اأمريكي ادوالر 123,662الوكالة بقيمة دعم 

لليونيب، على أن يكون مفھوما أن أمين الخزانة سيوقف اإلفراج  اأمريكي ادوالر 31,018الوكالة بقيمة 
تكاليف دعم  ئدزا، اأمريكي ادوالر 777,000، الذي يتألف من اأمريكي ادوالر 966,254عن المبلغ 

تكاليف دعم الوكالة  زائد، اأمريكي ادوالر 120,000لليونيدو، و اأمريكي ادوالر 54,390الوكالة بقيمة 
لليونيب، إلى أن يستلم تقريرا شامال يدل على استيفاء الشروط المحددة في  اأمريكي ادوالر 14,864بقيمة 
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دم تقديم التقرير في االجتماع العادي األول في على أن يكون مفھوما أنه في حالة عو، لفأ - 8التذييل 
أن طلب ھذه إلى الصندوق المتعدد األطراف، و اأمريكي ادوالر 966,254سيعاد مبلغ  2018عام 

 لفأ -8بعد استيفاء الشروط الواردة في التذييل األموال يمكن تقديمه من حكومة المملكة العربية السعودية 
 بالكامل فقط.

 )77/54(المقرر 

(اليونيدو/  الشريحة الثانية –المرحلة األولى  –السنغال: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  اليونيب)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61الوثيقة  األمانةعرض ممثل  194

  اللجنة التنفيذية: وقررت 195

 اإلحاطة علما بما يلي:  ) أ(

المرحلة األولى من خطة إدارة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من   )1(
وردت في الوثيقة  الھيدروكلوروفلوروكربونية في السنغال  إزالة المواد

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61؛  

أّن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك المواد   )2(
ون، استناداً إلى طن من قدرات استنفاد األوز 20.96الھيدروكلوروفلوروكربونية كانت 

تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع السابع والسبعين، وأن مستوى التمويل المنقح للمرحلة 
دوالر  630,000األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كان 

  )؛12(و)(44/60أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة، وفقاً للمقرر 

بأن أمانة الصندوق قد حدثت االتفاق بين حكومة السنغال واللجنة التنفيذية، على النحو   )3(
ألف  - 1، والتذييلين 1التقرير، وتحديدا الفقرة ھذا ب السابع والعشرينالوارد في المرفق 

ألف، بخصوص نقطة البداية المنقحة ومستوى التمويل، وأنه قد تمت إضافة فقرة  -2 و
لى أن االتفاق المحدث يجّب االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع لإلشارة إ 16رقم 

  الخامس والستين؛

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
، بمبلغ 2017-2018للفترة المقابلة تنفيذ الشريحة  طالھيدروكلوروفلوروكربوينة للسنغال، وخط

، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 80,000يتألف من  ا،أمريكي اردوال 176,400
، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 80,000لليونيدو؛ و اأمريكي ادوالر 6,000

  لليونيب. اأمريكي ادوالر 10,400

  )77/55(المقرر 

 الشريحة الثانية –المرحلة األولى  –الھيدروكلوروفلوروكربونية الصومال: خطة إدارة إزالة المواد 
  (اليونيدو)

، قائال إن في المرفق األول، ينبغي UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62عرض ممثل األمانة الوثيقة  196
الحد األقصى لالستھالك المسموح به لمواد ( 1.2ألف حتى يقرأ المبلغ في الصف  -2تصحيح الجدول في التذييل 

طنا من  14.78طنا من قدرات استنفاد األوزون بدال من  16.42على أنه  2015جموعة األولى، المرفق جيم) لعام الم
  قدرات استنفاد األوزون.
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  اللجنة التنفيذية:وقررت  197

  اإلحاطة علما:   (أ)

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

أن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استھالك المواد   )2(
 16.42طن من قدرات استنفاد األوزون، تشمل  18.10 كانتالھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن من  1.68و  22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت  تضمنب الم141-تنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربونقدرات اس

  المستوردة سابقة الخلط؛

بأن أمانة الصندوق قد حدثت االتفاق بين حكومة الصومال واللجنة التنفيذية، على النحو   )3(
ألف  -1، والتذييالت 1التقرير، وتحديدا الفقرة ھذا ب الثامن والعشرينالوارد في المرفق 

ألف، بخصوص نقطة البداية المعدلة والتغيير في مؤسسات الرصد، وأنه  -5  ألف و -2 و
لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يجّب االتفاق الذي تم التوصل  16قد تمت إضافة فقرة رقم 

  إليه في االجتماع السابع والستين؛

دارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إ  (ب)
، بمبلغ 2019-2017الھيدروكلوروفلوروكربونية للصومال، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

  ليونيدو؛ اأمريكي ادوالر 9,905، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 141,500

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

  (ح).67/28للمقرر 

  )77/56(المقرر 

(البنك  الشريحة الثالثة - تايلند: المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 ي)الدول

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  198

وقال أحد األعضاء إنه على الرغم من إحراز تقدم جيد في بعض المجاالت، يبدو في حالة قطاع رغاوي  199
 ان، أنه لم يتم التوقيع على اتفاقات للكثير من الشركات، على الرغم من التوقعات بأنه سيكون قد تم التوقيعثالبوليوري

 .2016على جميع االتفاقات ذات الصلة قبل نھاية عام 

فقط من شركات الرغاوي وقعت على اتفاقات، فمن المتوقع  20وأوضح ممثل البنك الدولي أنه في حين أن  200
ويناقش المسألة مع  2016أن تقوم شركات أخرى بذلك قريبا. وسيقيّم البنك الدولي بعد ذلك الوضع في نھاية عام 

. وإذا لم تكن ھناك حاجة لكل التمويل المطلوب، سيتم تعديل طلب تمويل الشريحة الرابعة لمراعاة حكومة تايلند
 المبالغ غير المخصصة.

وأشارت إحدى العضوات إلى أن تاريخ االنتھاء للمشروعات في قطاع الرغاوي قد تأجل من نھاية عام  201
لى التمديد على أساس الفھم أنه لن يتم منح تمديدات . وأشارت إلى أنھا كانت قد وافقت ع2018إلى نھاية عام  2017

خطة إدارة إزالة أخرى، ولكنھا الحظت على الرغم من ذلك أن تايلند لم تقدم حتى اآلن مقترحھا للمرحلة الثانية من 
 ومازال لديھا الكثير الذي يتعين تحقيقه في إطار المرحلة األولى.المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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 اللجنة التنفيذية: وقررت 202

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

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

أن أمانة الصندوق قامت بتحديث االتفاق المبرم بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية، والوارد   )2(
ألف لتصحيح أھداف  -2بھذا التقرير، وتحديدا التذييل  التاسع والعشرينفي المرفق 

دوالرا أمريكيا، زائد  381,197وإدراج انخفاض في التمويل إلى  2018االستھالك لعام 
التي أضيفت لإلشارة إلى أن االتفاق  16كالة، في الشريحة الثالثة، والفقرة تكاليف دعم الو

 االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الثامن والستين؛ يجبّ المحدث، 

مطالبة حكومة تايلند والبنك الدولي، عند تقديم الطلب الخاص بالشريحة الرابعة من المرحلة األولى   (ب)
 لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تأكيد ما يلي:من خطة إدارة إزالة ا

في تصنيع أجھزة تكييف الھواء ذات  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالنتھاء من إزالة   )1(
تكييف الھواء  معداتوحدة حرارية بريطانية في الساعة وفي إنتاج  50,000سعة أقل من 

 يع؛تصنالفي جميع شركات  32-القائمة على الھيدورفلوروكربون

، تصنيع أجھزة تكييف 2017يناير/كانون الثاني  1إنفاذ اللوائح التي تحظر، اعتبارا من   )2(
وحدة  50 000الھواء  القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وذات سعة أقل من 

حرارية بريطانية في الساعة والمخصصة للبيع في األسواق المحلية، فضال عن استخدام 
وفي البوليوالت سابقة الخلط في التصنيع في  السائبب 141-روفلوروكربونالھيدروكلو

 قطاع الرغاوي، فيما عدا لرغاوي الرش؛

وضع خطة عمل نھائية تتناول قطاع الرغاوي وجميع األنشطة المتبقية في قطاع خدمة   )3(
بونية، التبريد لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر

وكذلك األرصدة من األموال التي قد تتم إعادتھا و/أو التمويل المرتبط بالشرائح المستقبلية 
التي قد ال تُطلب على أساس خطة العمل، على أن يكون من المفھوم أن مجموع اإلزالة من 

 ألف من االتفاق سيتحقق؛ -2المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المحدد في التذييل 

وافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الم  (ج)
 618 803، بمبلغ 2017الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 

  دوالرا أمريكيا للبنك الدولي. 43,316، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ادوالرا أمريكي 618,803

  )77/57 (المقرر

من جدول األعمال: حساب مستوى التكاليف اإلضافية لعملية تحويل خطوط صناعة المبادالت  9البند 
 (ب))76/51(المقرر  HC-290الحرارية في الشركات المتحولة إلى تكنولوجيا 

. وردا على سؤال حول إمكانية االحترار UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69األمانة الوثيقة  ةقدمت ممثل 203
 .676، أكدت ممثلة األمانة أنه يبلغ R-452Bالعالمي لغاز التبريد 
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 اللجنة التنفيذية: وقررت 204

بشأن حساب مستوى التكاليف اإلضافية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69اإلحاطة علما بالوثيقة   (أ)
 HC-290شركات المتحولة إلى تكنولوجيا لعملية تحويل خطوط صناعة المبادالت الحرارية في ال

 )؛76/51(المقرر 

مطالبة األمانة بتعديل تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل، حسب االقتضاء، عند استالم طلب الشريحة الثانية، وفقا 

الواردة في الوثيقة  (و)، على أساس المعلومات التقنية75/43للمقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69؛ 

باستخدام المعلومات التقنية الواردة في المرفق بالوثيقة و الثنائية مطالبة األمانة والوكاالت المنفذة   (ج)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69  كمرجع عند تقييم التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط صناعة
 22- القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون جھزة تكييف الھواءالمبادالت الحرارية خالل تحويل أ

  .R-452Bو HFC-32و HC 290إلى استخدام غازات التبريد 

  )77/58(المقرر 

ة عن االجتماع الثامن والعشرين ناجممن جدول األعمال: المسائل المتعلقة باللجنة التنفيذية ال 10البند 
  لألطراف في بروتوكول مونتريال

تھدف إلى الحصول  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1) األمانة مذكرة من األمانة وقدم ممثل 205
الصادر عن االجتماع XXVIII/2  على توجيه من اللجنة التنفيذية بالنسبة للطريقة الذي يجب اتباعھا  لمعالجة المقرر

لبت اللجنة ادروفلوروكربونية التي طخفيض التدريجي للمواد الھيتالثامن والعشرين لألطراف بشأن التعديل المتعلق بال
وضع في غضون سنتين من إقرارتعديل كيغالي، المبادئ التوجيھية لتمويل بالتنفيذية بشأنه، من جملة أمور أخرى، 

 .5التخفيض التدريجي الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإنتاجھا في بلدان المادة 

المختلفة للمسألة وكان ھناك اعتراف عام باألھمية التاريخية  الجوانب نوتحدث جميع أعضاء اللجنة ع 206
 إلقرار تعديل كيغالي والتحديات التي تواجه اللجنة التنفيذية لصياغة االستجابة المالئمة في الوقت المناسب للمقرر

2/XXVIII.  تحقيق وفيما يتعلق بالنھج العام الواجب اعتماده، اشار عدد من األعضاء الى أنه من الضروري
التوازن بين الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، والحاجة إلى المضي قدما بطريقة مدروسة، حكيمة 

تكررة، وينبغي الرجوع إلى اللجنة التنفيذية عند كل خطوة. وقال أحد األعضاء مأن تكون العملية  ينبغيو .ومستنيرة
كان ھناك إجماع على أن اللجنة بحاجة إلى تبني نھج استراتيجي وأن تكون عادلة وشفافة وفّعالة.  نبغيأن العملية ي

 .منظم، وتطبيق المبادئ التوجيھية والمعايير المناسبة، قبل تحديد اإلجراءات واألنشطة الخاصة

ن المسائل المتعلقة بتعديل عشار العديد من األعضاء الى أن مذكرة األمانة قدمت معلومات أساسية مفيدة أو 207
النظر فيھا. بينما قال بعض في راحات مفيدة حول اإلجراءات المحتملة التي قد ترغب اللجنة التنفيذية كيغالي، واقت

األعضاء أنه كان يجب وضع المذكرة بالتشاور مع اللجنة التنفيذية، وأنھا على أي حال سابقة ألوانھا، بما أن اللجنة لم 
ب أن يشكل أساس أي برنامج عمل بشأن تعديل يجXXVIII/2 قال أحد األعضاء أن المقرروتطلب تحضيرھا. 

  .كيغالي تضعه اللجنة، وأنه ينبغي إدراج المواضيع واألولويات الرئيسية في ھذا البرنامج

لطريقة التي يجب إتباعھا، كان ھناك إجماع على ضرورة عقد اجتماع خاص للجنة التنفيذية  وفيما يتعلق با 208
نيسان، لمناقشة األمور المتعلقة بتعديل أبريل/عضاء األسبوع األول من ختار عدد من األا، و2017في أوائل عام 

كيغالي، وكيفية التعامل مع المساھمات اإلضافية المحتملة من المانحين. وقال بعض األعضاء أنه سيكون من المفيد أن 
 .شات في ذلك االجتماعتطلب اللجنة التنفيذية من األمانة إعداد الوثائق االستراتيجية ذات الصلة لتوجيه المناق
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وقال العديد من األعضاء أن من أحد األولويات الفورية للجنة التنفيذية ھو أن تقرر ما إذا كانت ستقبل  209
المساھمات الطوعية اإلضافية من مجموعة من الدول المانحة لتمويل األنشطة المعدة لتنفيذ خطة التخفيض التدريجي 

بونية، وكيفية التعامل مع ھذه المساھمات. ويمكن تحديد طرق التعامل الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكر
بالمساھمات من خالل المناقشات الثنائية بين الدول المانحة وأمين الخزانة بما أن ھناك اختالفات في آليات التمويل 

للجنة التنفيذية أوال على التي تطبقھا الدول المختلفة، مما يستلزم نھج مالئم. وقال أحد األعضاء أنه يجب أن تحدد ا
نطاق واسع الغرض من تلك المساھمات قبل النظر في طلبات ومقترحات الوكاالت المنفذة. وقال العديد من األعضاء 

، من أجل الحصول على 5أنه يجب التركيز أوالً على دعم للتنفيذ السريع، بما في ذلك ألنشطة التمكين في بلدان المادة 
المجاالت ذات األولوية التي تّم تحديدھا، كفاءة استخدام الطاقة وقطاع التبريد وتكييف الھواء. الزخم المبكر. وشملت 

وشدد أحد األعضاء على بعض المسائل التي ينبغي إيالء اھتمام خاص لھا، بما في ذلك السالمة وجمع البيانات. وقال 
للمضي قدما في اتخاذ إجراءات مبكرة للحد  عضو آخر أنه يجب التركيز على البلدان التي تعمل وھي على استعداد

  .من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وفيما يتعلق بالتحديات الجديدة الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، قال أحد األعضاء أنه سيكون  210
نية كنقطة انطالق وتكييفھا وفقاً مثمرا اعتماد الطرق التي تم تطويرھا للتعامل مع المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

لالحتياجات الخاصة لألنشطة المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، نظراً لضرورة التحلي بالمزيد من 
المرونة للتماشي مع تعديل كيغالي. وأكد عضو آخر على عدم اليقين الذي يرافق مصادر التمويل وطريقة تنفيذه، بما 

موال من المؤسسات الخيرية لن توجه عبر الصندوق المتعدد األطراف. كما أشارأيضا الى إنه في ذلك حقيقة أن األ
 .ينبغي إيالء أولوية عالية لمسائل اإلنصاف عند اتخاذ قرارات بشأن تخصيص التمويل

عتادة وبعد المناقشة، أوضح كبار الموظفين اإلجراء الذي تّم بموجبه إعداد المذكرة. وتماشيا مع الممارسة الم 211
كبار الموظفين مع الرئاسة حول ما إذا كان يجب إدراج بند من تعديل كيغالي في جدول  تشاورفي مثل ھذه الحاالت، 

أعمال االجتماع الحالي. ما أن تّم التأكيد على ذلك، أعدت األمانة المذكرة اإلعالمية إلبالغ اللجنة التنفيذية، مع األخذ 
والواسعة النطاق التي سبقت االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، والمقرارات  بعين االعتبار المناقشات المعقدة

المختلفة التي اتخذت في ھذا الشأن، و االلتزام القوي من جانب الدول المانحة وضرورة تطوير آليات التمويل، 
لب ھيئة تقرير السياسات ذلك، والحاجة العامة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ تعديل كيغالي. وذّكر أيضا أنه ما لم تط

لم تتشاور األمانة مع األعضاء في إطار إعداد الوثائق؛ كما وال في الحالة الراھنة اذ لم يكن ھناك متسع من الوقت 
للقيام بذلك. وتم تسليط الضوء على مجالين رئيسيين في الوثيقة على أنھما يتطلبان إجراءات عاجلة على وجه 

بريد وكفاءة الطاقة. ولم تتضمن الوثيقة أية توصيات، ولكن كان الغرض منھا توفير الخصوص: قطاع خدمات الت
 .صنع القرارل ھامعلومات لمساعدة اللجنة في عمليات

لمناقشة كيف ينبغي للجنة المضي قدما اتصال، ييسره ممثل كندا، اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق  وافقتو 212
الصادر عن االجتماع الثامن والعشرين  XXVIII/2ديل كيغالي وبالمقرر في التعامل مع المسائل المتعلقة بتع

 بالمساھمات اإلضافية المحتملة من البلدان المانحة.كذلك لألطراف، و

  اللجنة التنفيذية: قررتوبعد تقرير منسق فريق االتصال،  213

لمعالجة المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي  2017أيام في أوائل عام  4أن تعقد اجتماعا خاصا لمدة   (أ)
الصادر عن اجتماع األطراف، والمساھمات  XXVIII/2لبروتوكول مونتريال الناشئة عن المقرر 

  اإلضافية المحتملة إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

تحتوي على معلومات أولية استجابة للعناصر في المقرر أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة   (ب)
2/XXVIII  الصادر عن االجتماع الثامن والعشرين لألطراف الذي طلب إلى اللجنة التنفيذية أن

  تتخذ إجراءات، مع معالجة المسائل التالية:
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عي المعلومات المتوافرة عن استھالك وإنتاج الھيدروفلوروكربون، فضال عن المنتج الفر  )1(
، بما في ذلك من الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة 23- الھيدروفلوروكربون

  لألوزون التي يمولھا الصندوق المتعدد األطراف ومصادر أخرى؛

في البدء في اإلبالغ وأنشطتھا التنظيمية  5األنشطة التمكينية الالزمة لمساعدة بلدان المادة   )2(
  قابة على الھيدروفلوروكربون؛بالعالقة إلى تدابير الر

  ؛23- الھيدروفلوروكربون الرقابة على المنتج الفرعيالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات   )3(

تحديد المسائل التي قد ترغب اللجنة التفنيذية في النظر فيھا بالعالقة إلى األنشطة القائمة   )4(
  إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  علومات ذات الصلة بشأن إعداد المبادئ التوجيھية للتكلفة المطلوبة من اللجنة التنفيذية؛الم  )5(

أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية في االجتماع السابع والسبعين إلى تبادل المعلومات ذات الصلة مع   (ج)
) 5) إلى (1(ب)(األمانة على سبيل المثال ال الحصر بشأن العناصر المذكورة في الفقرات الفرعية 

على أساس استثنائي نظرا للوقت المحدود  2017يناير/كانون الثاني  31أعاله، في موعد ال يتجاوز 
  ؛2016حتى نھاية عام 

مليون دوالر أمريكي لمساھمات البداية السريعة في عام  27فيما يتعلق بالمبلغ المعتزم وقدره   (د)
  :5من بعض البلدان بخالف بلدان المادة  2017

الموافقة، مع التقدير، على المساھمات اإلضافية المعلن عنھا من عدد من البلدان بخالف   )1(
لتقديم دعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي، مع مالحظة أن ھذا التمويل  5بلدان المادة 

  كان لمرة واحدة ولن يؤثر في مساھمات الجھات المانحة؛

) أعاله ينبغي أن تتاح لبلدان 1ورة في الفقرة الفرعية (د)(أن المساھمات اإلضافية المذك  )2(
التي كان لديھا خط أساس استھالك سنوي من الھيدروفلوروكربون بين السنوات  5المادة 
والتي قد أشارت رسميا عن نيتھا للتصديق على تعديل كيغالي واتخذت  2022و 2020

م أنشطتھا التمكينية، مثل بناء التزامات مبكرة إلزالة الھيدروفلوروكربون من أجل دع
القدرات والتدريب على مناولة بدائل الھيدروفلوروكربون، والتراخيص، واإلبالغ وأنشطة 

باء، مع مراعاة على سبيل المثال ال الحصر المبادئ  4إعداد المشروع بموجب المادة 
  التوجيھية والمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية؛

انة إعداد وثيقة تصف اإلجراءات الممكنة للبلدان المحددة في الفقرة أن تطلب إلى األم  )3(
) أعاله للحصول على المساھمات اإلضافية للبداية السريعة لألنشطة 2الفرعية (د)(

  التمكينية؛

عن إجراءات جعل  5أن يبلغ أمين الخزانة البلدان المساھمة بخالف بلدان المادة   )4(
لصندوق المتعدد األطراف لغرض اإلجراء المبكر فيما المساھمات اإلضافية متوافرة ل

  يتعلق بتعديل كيغالي؛

أن تقدم األمانة تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن المساھمات اإلضافية للبداية السريعة   )5(
  المستلمة على نحو منفصل عن االشتراكات المتعھد بھا إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

إعداد جدول أعمال لالجتماع الخاص المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله  أن تطلب إلى األمانة  (ھ)
  استنادا إلى المسائل المحددة في الفقرات الفرعية (ب) إلى (د) أعاله.

  )77/59(المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
 
 

63 

 (ب))76/55من جدول األعمال: استعراض عملية اللجنة التنفيذية (المقرر  11البند 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/71قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  214

وكان ھناك دعم عام للحفاظ على ممارسة عقد اجتماعين في السنة، وتوافر المرونة الالزمة لعقد اجتماع  215
ثالث بصفة استثنائية عند االقتضاء نتيجة عبء العمل، على الرغم من أن بعض األعضاء أكدوا أنه ال ينبغي عقد 

إزاء التغييرات المقترحة في المواعيد النھائية  اجتماع ثالث إال على أساس استثنائي للغاية. وأعرب عن القلق أيضا
األعضاء عما إذا كانت الوكاالت المنفذة ستكون قادرة على االمتثال للموعد النھائي الجديد سأل أحد لتقديم الطلبات: 

من  للتقارير المرحلية السنوية، وأشار آخر إلى أن تقديم الموعد النھائي لتقديم طلبات مقترحات المشروعات سيقلل
 مقدار الوقت المتاح للمناقشة مع الشركات.

 اللجنة التنفيذية: قررتوبعد مناقشات غير رسمية بين ممثلي األمانة والوكاالت المنفذة،  216

المتعلقة بعملية اللجنة التنفيذية، التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/71اإلحاطة علما بالوثيقة   (أ)
 (ب)؛76/55(ح) و73/70أعدت وفقا للمقررين 

فصاعدا، ويفضل أن يكون في األسبوع  2017مواصلة عقد اجتماعين للجنة التنفيذية ابتداء من عام   (ب)
الثاني أو الثالث من يونيه/حزيران لالجتماع األول، وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أو األسبوع 

ضافي إذا لزم األول من ديسمبر/كانون األول لالجتماع الثاني، مع إمكانية عقد اجتماع مقتضب إ
 األمر للنظر في مقترحات مشروعات أو طلبات محددة من األطراف في بروتوكول مونتريال؛

مطالبة األمانة بإعادة تنظيم بنود جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لخطة التصنيف   (ج)
وكما صيغت في جداول األعمال  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/71الموصوفة في الوثيقة 

 ؛الوثيقةاإلرشادية لالجتماعين األول والثاني الواردة في 

 اإلحاطة علما بما يلي:  (د)

 فيما يتعلق بالتقارير المرحلية والمالية:  )1(

سيطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقاريرھا المرحلية والمالية السنوية   -أ
كان االجتماع األول سيعقد في ا 1إ مايو/أيار 1عن العام السابق إلى األمانة بحلول 

 ؛أسبوعا من االجتماع الثاني في السنة 12يوليه/تموز أو بعده، وإال قبل  1

أنه سيتم النظر في التقرير المرحلي الموحد والتقارير المرحلية ذات الصلة   -ب
للوكاالت الثنائية والمنفذة في االجتماع األول من السنة إذا عقد ذلك االجتماع في 

 /تموز أو بعده، وفي االجتماع الثاني من السنة إذا عقد قبل ذلك؛يوليه 1

أنه سيتم النظر في البند الفرعي من جدول األعمال بشأن تقييم أداء الوكاالت المنفذة في   )2(
يوليه/تموز أو بعده، وفي االجتماع  1االجتماع األول من السنة إذا عقد ذلك االجتماع في 

 بل ذلك؛الثاني من السنة إذا عقد ق

مواصلة دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم مقترحات المشروعات والتقارير قبل المواعيد   )ھ(
 .النھائية المحددة كلما أمكن، من أجل تيسير استعراضھا في الوقت المناسب من قبل األمانة

 )77/60(المقرر 
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 األطرافمن جدول األعمال: حسابات الصندوق المتعدد  12البند 

 2015الحسابات الختامية لعام   (أ)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72قدم أمين الصندوق الوثيقة  217

وباإلشارة إلى اھتمام اللجنة مرة أخرى بمسألة المساھمات المعلقة منذ فترة طويلة، أعرب أحد األعضاء عن  218
 صاص اللجنة.شطب المساھمات كان خارج اخت -من وجھة نظره  -دعم المسار المقترح، ألن 

 اللجنة التنفيذية: قررتو 219

 اإلشارة إلى:  (أ)

ديسمبر/ كانون األول  31البيانات المالية الختامية للصندوق المتعدد األطراف حتى   )1(
، المعدة وفقا للمعايير الدولية للقطاع العام، الواردة في الوثيقة 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72، 

ديسمبر/ كانون األول  31حسابات األمم المتحدة للسنة المنتھية في وتقرير مجلس مراجعي   )2(
 المقدم إلى األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، 2015

ومالحظة وتوصية مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة، اللتان أظھرتا أنه يتعين على   )3(
للجنة التنفيذية لكي اليونيب طرح مسألة المساھمات المستحقة المعلقة منذ فترة طويلة على ا

تنظر فيھا أو تشطبھا، واستجابة اليونيب الالحقة، مع مراعاة تعليقات األمانة على ھذه 
 المسألة؛

للصندوق المتعدد األطراف االختالفات  2016ومطالبة أمين الخزانة بأن يسجل في حسابات عام   (ب)
، على النحو 2015وبياناتھم الختامية لعام  2015بين البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة لعام 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/72في الوثيقة  1المبين في الجدول 

ألطراف في لجتماع التاسع والعشرين اللجنة التنفيذية تقديم تقرير إلى اوتطلب من رئيس ال  (ج)
ينبغي أن بروتوكول مونتريال، ومالحظة وتوصية مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة بأن "

يطرح اليونيب المسألة مرة أخرى على اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لكي تنظر فيھا 
 أو تشطبھا".

 )77/61 (المقرر

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف  (ب)

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/73قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  220

  اللجنة التنفيذية: وقررت 221

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/73الواردة في الوثيقة  2015أن تحاط علما بتسوية حسابات   )أ (

 أن تطلب من أمين الخزينة:  )ب (
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يمثل  اأمريكي ادوالر 105,346من التحويالت المستقبلية لليوئنديبي مبلغ  خصمأن ي )1(
التي كانت أعلى من حساباته  2015ة لعام ختاميالفوائد المبلغة في حساباته الإيرادات 
 ؛المؤقتة

للصين  تي حصلت عليھايمثل الفائدة ال اأمريكي ادوالر 21,467أن يحول إلى اليونيدو مبلغ  )2(
الحادي  يناالجتماعفي موافقات الوالتي خضعت للمقاصة مرتين خالل  2012في عام 

 والسبعين والرابع والسبعين؛

 على النحو التالي: 2016أن تطلب من اليونيب إجراء تعديل في حساباته لعام   )ج (

 ؛2015في تعديالت المصروفات الالزمة لعام  اأمريكي ادوالر 329,000 )1(

في المصروفات يمثل مبلغ لم تتم تسويته وتم ترحيله من عام  امريكيأ ادوالر 221,570 )2(
 ؛2014

اتخاذ إجراءات لم تتم تسويتھا/ 2014يمثل بنود تسوية لعام  اأمريكي ادوالر 907,514 )3(
 ؛ 2015بشأنھا في عام 

المسجلة بشكل غير صحيح في الوكالة في تكاليف دعم  اأمريكي ادوالر 219,231 )4(
 ؛2015عام الحسابات الختامية ل

 على النحو التالي: 2016أن تطلب من اليونيب إجراء تعديل في تقريره المرحلي لعام   )د (

ولكن  2015في اإليرادات المسجلة في حسابات اليونيب لعام  اأمريكي ادوالر 217,633 )1(
 ليس في التقرير المرحلي؛ 

فورات في الو اأمريكي ادوالر 190,385في المصروفات و  اأمريكي ادوالر 123,412 )2(
 ولكن ليس في تقريرھا المرحلي؛ 2015التي ظھرت في حسابات اليونيب لعام 

دوالر أمريكي وارد في  2,040,715مبلغ  2016أن تطلب من اليونيدو أن تظھر في حساباتھا لعام   (ھ)
 ؛ 2015 عام ولم يتم تسجيله في 2015إيرادات عام 

ً ببنود التسوية العالقة لعام   (و) التي سيتم تحديثھا قبل االجتماع الثمانين من جانب  2015أن تحاط علما
 على النحو التالي:الوكاالت المنفذة ذات الصلة، 

في  اأمريكي ادوالر 18,922في اإليرادات و اأمريكي ادوالر 41,106فروق قدرھا   )1(
 ساباته الختامية؛المصروفات بين التقرير المرحلي لليونيب وح

 فروق قدرھا:  )2(

األمانة للمشروعات بين التقرير المرحلي لليونيدو وجرد  اأمريكي ادوالر 26  -أ
  سيتم تعديله من قبل اليونيدو في تقريرھا المرحلي؛الموافق عليھا، 

في اإليرادات بين التقرير المرحلي لليونيدو وحساباتھا  اأمريكي ادوالر 43  -ب
  الختامية؛ 

في المصروفات بين الوكالة يمثل الفرق في تكاليف دعم  اأمريكي ادوالر 37,725  -ج
 التقرير المرحلي لليونيدو وحساباتھا الختامية؛ 
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في اإليرادات بين التقرير المرحلي للبنك الدولي  اأمريكي ادوالر 143,940فرق قدره  )3(
 ؛وحساباته الختامية

 لى النحو التالي:أن تحاط علماً ببنود التسوية العالقة ع  (ز)

 29,054و اأمريكي ادوالر 68,300بالنسبة لليوئنديبي، لمشروعات غير محددة، بمبلغ   )1(
 ؛ اأمريكي ادوالر

بالنسبة للبنك الدولي، لتنفيذ المشروعات التالية مع الوكاالت الثنائية األخرى حسب   )2(
 االقتضاء:

 342,350) بمبلغ THA/PHA/68/TAS/158اليابان ( التعاون الثنائي لحكومة -
 ؛اأمريكي ادوالر

 225,985) بمبلغ THA/HAL/29/TAS/120السويد ( التعاون الثنائي لحكومة -
 ؛اأمريكي ادوالر

) CPR/PRO/44/INV/425الواليات المتحدة األمريكية ( التعاون الثنائي لحكومة -
 دوالر أمريكي؛ 5,375,000بمبلغ 

) CPR/PRO/47/INV/439األمريكية (الواليات المتحدة التعاون الثنائي لحكومة  -
 دوالر أمريكي؛ 5,375,000بمبلغ 

 1,198,946) بمبلغ THA/REF/26/INV/104مشروع تبريد المباني في تايلند ( -
 دوالر أمريكي؛

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند  -
)THA/PHA/74/INV/164  دوالر أمريكي؛ 10,385,585) بمبلغ 165و 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين  -
)CPR/PRO/75/INV/568 دوالر أمريكي. 17,740,800) بمبلغ 

  )77/62(المقرر 

، 2017، 2016، 2015ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا لألعوام  من جدول األعمال: 13البند 
 2019 وميزانيتھا المقترحة لعام 2018

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74عرض ممثل األمانة الوثيقة  222

، مؤقت قد وضعت جنبا تمويال لعقد اجتماع ثالث 2019و 2018و 2017 عوامألات اأن ميزاني ومع مالحظة 223
بعد ما ھى الخبرة  لم يتم مناقشته بعد. ولم يتضح 2019وعام  2018أشار عضو إلى أن عقد اجتماع ثالث في عام 

الى، وقد تم االقتراح بأن تحال غالتى قد تحتاجھا األمانة في المستقبل لدعم اللجنة التنفيذية التقدم نحو تنفيذ تعديل كي
 .2017المسألة إلى اجتماع خاص للجنة في عام 

 اللجنة التنفيذية: قررتو 224

 علما:اإلحاطة  ) أ(
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 2017و 2016و 2015لمعتمدة للسنوات بالوثيقة الخاصة بميزانيات أمانة الصندوق ا  )1(
الواردة في الوثيقة  2019والميزانيّة المقترحة للسنة  2018و

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74؛ 

غير المسّجلة في حسابات  اأمريكي ادوالر 402,099بإعادة تخصيص النفقات البالغة   )2(
الصندوق تتعلق بميزانية أمانة  اأمريكي ادوالر 378,099(تتألف من  2015عام 

يتعلق بميزانية كبير موظفى الرصد والتقيم) إلى  اأمريكي ادوالر 24,000ومبلغ 
 الموافق عليھا؛ 2016ميزانية عام 

دوالر أمريكي من  1,449,117يتألف من دوالر أمريكي ( 1,477,253إعادة مبلغ   )3(
من ميزانيّة  اأمريكي االردو 28,136والصندوق المعتمدة ألمانة  2015ميزانية 

والتقييم) إلى الصندوق المتعّدد األطراف في كبير موظفى الرصد لالمعتمدة  2015
 االجتماع السابع والسبعين؛

 بھذا التقرير على: الثالثينتوافق كما ورد في المرفق أن   ) ب(

دوالر أمريكي التي تعكس إعادة  7,561,218المراجعة البالغة  2016ميزانيّة   )1(
باإلضافة إلى ائتمان  اأمريكي ادوالر 378,099يص النفقات غير الُمسّجلة البالغة تخص
وزيادة  ،2015في العام  1309في سطر الميزانيّة  اأمريكي ادوالر 25,934قدره 
كلفة ترجمة الوثائق لالجتماع السابع تمرتبطة بزيادة  اأمريكي ادوالر 30,800بقيمة 

 والسبعين للجنة التنفيذيّة؛

وتنزيل وظيفة من  ،)P4( 4) إلى فP3( 3ترفيع أربعة وظائف من الدرجة الفنيّة ف   )2(
وترفيع وظيفة واحدة  ،)G6( 6) إلى المرتبة G7( 7 فئة الخدمات العامة من المرتبة

كلفة إضافيّة قدرھا ت) بG6( 6) إلى المرتبة G5( 5 فئة الخدمات العامة من المرتبةمن 
 ؛2017يدخل حيز التنفيذ بدًءا من العام  ا،أمريكي ادوالر 39,500

دوالر أمريكي بما في ذلك اجتماع  7,748,982الُمراجعة البالغة  2017ميزانية   )3(
 ادوالر 92,791و اأمريكي ادوالر 355,800كلفة تواحد إضافي للجنة التنفيذيّة ب

 لتكاليف أخرى مرتبطة باجتماع اللجنة التنفيذيّة؛  اأمريكي

دوالر أمريكي على أساس ثالثة  7,829,038المراجعة البالغة  2018ميزانية   )4(
 المراجعة؛ 2017اجتماعات للجنة التنفيذيّة وميزانية 

دوالر أمريكي على أساس ثالثة  7,961,748المقترحة بقيمة  2019وميزانية   )5(
في  3الُمراجعة وزيادة بنسبة  2018على أساس ميزانيّة و ،اجتماعات للجنة التنفيذيّة
 المائة لتكاليف الموظّفين.

  )77/63(المقرر 

  من جدول األعمال: تقرير الفريق الفرعى المعنى بقطاع اإلنتاج 14البند 

عرض ميسر الفريق الفرعى المعنى بقطاع اإلنتاج تقرير الفريق الفرعى  225
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/75/Rev.1) التنفيذية. وقال إن ) الذي يحتوى على توصيات لتنظر فيھا اللجنة

الفريق الفرعى اجتمع مرتين على ھامش االجتماع وتناول جميع البنود في جدول أعماله. وقد حدث تقدم كبير في 
تناول المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون وتم التوصل إلى اتفاق حول إزالة األقواس المعقوفة 

ة، تم االقتراح بوجوب النظر زدوجيجرى مناقشة الفقرة (ك)، المتعلقة بالمصانع المحول الفقرتين (ح) و(ى). وبينما 
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في المسألة خالل مناقشة اللجنة التنفيذية للمبادئ التوجيھية لتكاليف الھيدروفلوروكربون التى يجرى وضعھا عمال 
  الى.غبتعديل كي

كلوروفلوروكربون للصين، نظر الفريق خطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروالمرحلة األولى من وفيما يتعلق ب 226
، حيث 2016ن إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون والتقرير المرحلى لعام ع 2015الفرعى في تقرير التحقق لعام 

ناقش خالله األعضاء مسألة التخلص من بقايا النفايات المحتوية على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتعويض 
تام، شكر أعضاء الفريق الفرعى وممثلى الوكاالت المنفذة واألمانة على عملھم الجاد خالل القدرة الخاملة. وفي الخ

  االجتماع.

  مبادئ توجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

 22-ة التى تنتج الھيدروكلوروفلوروكربونزدوجاللجنة التنفيذية مواصلة مناقشة تأھيل المصانع الم قررت 227
والنظر في تلك المسألة في سياق مناقشته للرقابة على المعني بقطاع اإلنتاج للفريق الفرعى في االجتماع القادم 

  الناجمة عن تعديل كيجالى. 23-المنتجات الفرعية من الھيدروفلوروكربون

  )77/64(المقرر 

(المرحلة األولى) للصين: تقرير التحقق من إنتاج  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة إنتاج 
  2015الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 

  اللجنة التنفيذية: قررت 228

والذي نظر فيه  ،قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصينمن أن تحاط علما بتقرير التحقق   ) أ(
طار أھداف إنتاج والذي أشار إلى أن الصين تظل في إ ،الفريق الفرعى المعنى بقطاع اإلنتاج

  ؛2015واستھالك الحد األقصي المسموح به لعام 

  البنك الدولى: إلىن تطلب أ  ) ب(

مواصلة التحقق من بيانات صادرات المنتجين من خالل التأكد من بيانات التصدير  )1(
 للجمارك للتحقق من مصانع منفردة؛

وتفكيك خطوط ، من غلق 2017جرى في عام تي ستال 2016تحقق عام  عمليةالتحقق، في  )2(
 إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون التى وقعت عقودا لغلق القدرات الخاملة؛

تشجيع حكومة الصين على ضمان أن شركات اإلنتاج تتجنب الممارسة المحددة في تقرير التحقق   ) ج(
 النفايات المحتوية على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في األسواق؛ ببيع بقايا

ن إدارة بقايا النفايات في سياق تقارير التحقق عبنك الدولى أن يبلغ اللجنة التنفيذية أن تطلب من ال  (د)
  في المستقبل.

  )77/65(المقرر 

   2016(المرحلة األولى) للصين: التقرير المرحلى لعام  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة إنتاج 

  اللجنة التنفيذية: قررت 229

المواد لتنفيذ خطة إدارة إزالة إنتاج  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلى لعام   ) أ(
(المرحلة األولى) للصين والذي نظر فيه الفريق الفرعى المعنى بقطاع  يةالھيدروكلوروفلوروكربون

 اإلنتاج؛ 
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 4,481في المستقبل إلى البنك الدولى بمبلغ  تحويالتأن تطلب من أمين الخزانة تعويض أي   ) ب(
ديسمبر/كانون األول  31ة من قبل حكومة الصين حتى كتسبمالضافية اإلفائدة اليمثل  اأمريكي ادوالر
وربط تعويض األموال مقابل الشريحة األولى من  ،من أموال نقلت في السابق إلى الصين 2015

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛إنتاج المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 إلى االجتماع التاسع والسبعين:ما يلي أن تطلب من حكومة الصين، من خالل البنك الدولى، أن تقدم   ) ج(

المطلوب عمال بالمقرر  2015عن تشغيل وحدة إدارة المشروع في عام  مفصال اتقرير )1(
 (ج)؛74/56

 عن التقدم المحرز والنتائج المتحققة في مشروعين للمساعدة التقنية: بحث ودراسة اتقرير )2(
والتحقق من  ،23-لھيدروفلوروكربونل /المعالجة بالحل الحراريتحولالن تكنولوجيات بشأ

 باستخدام أفضل الممارسات. 23-نسبة خفض معدل الناتج الفرعى للھيدروفلوروكربون

  )77/66(المقرر 

  من جدول األعمال: المسائل األخرى 15البند 

 الصندوق المتعدد األطرافنشر وثائق االجتماعات على الموقع الشبكي ألمانة 

أثارت إحدى العضوات قضية نشر وثائق اللجنة التنفيذية على الموقع الشبكي ألمانة الصندوق قبل شھر  230
واحد من كل اجتماع على األقل، إلعطاء األعضاء الوقت الكافي لتحليل تلك الوثائق. وأوضحت أن وحدات األوزون 

ت لألعضاء الذين يحضرون االجتماعات، وأن ھذه التعليمات تقتضي توقيع الوطنية تحتاج إلى الوثائق إلصدار تعليما
السلطات العليا في البالد. وفي حين تفھم العضوة أن مقترحات المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد 

ا تستغرق الھيدروكلوروفلوروكربونية تتطلب قدرا كبيرا من المفاوضات التي تكون في بعض األحيان حساسة، وربم
وقتا أطول، فإنھا تطلب نشر الوثائق المتعلقة بالسياسات واإلجراءات في موعد ال يتجاوز الموعد النھائي المحدد. 

واجھة الرسوم البيانية على الموقع الشبكي، طلبت فيه تحديد الوثائق المنشورة خصوص وقدمت العضوة أيضا طلبا ب
 حديثا على ھذا النحو، كما كان في الماضي.

وأعرب كبير الموظفين عن فھمه للصعوبة التي تنطوي عليھا محاولة استعراض عدد كبير من الوثائق في  231
وقت قصير. وقال إن الوكاالت المنفذة تُشجع دائما على تقديم وثائق المشروعات في أقرب وقت وفور توافرھا، بدال 

مقترحات المشروعات تتطلب وقتا أطول، وال  صحيح أن بعضمن ال بينما كانمن انتظار الموعد النھائي للتقديم. و
سيما عندما تنشأ القضايا في اللحظات األخيرة، فإنه من المھم أن نأخذ في االعتبار أن العديد من وثائق السياسات 
واإلجراءات التي تعدھا األمانة ال يمكن أن تصدر إال بعد االنتھاء من مقترحات المشروعات. وعلى الرغم من ذلك، 

مانة ستواصل بذل قصارى جھدھا لضمان نشر الوثائق على الموقع الشبكي في أسرع وقت ممكن، وتحديد فإن األ
 الوثائق التي تنشر حديثا على ھذا النحو.

 اجتماعات اللجنة التنفيذيةبخصوص المراقبين في ت اإلجراءاالنظام الداخلي والمسائل المتعلقة ب

، وذكرت أنه في ضوء اعتماد تعديل UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/Inf.2قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  232
كيغالي، تتوقع األمانة زيادة في عدد الطلبات المقدمة من المراقبين لحضور االجتماعات المقبلة للجنة التنفيذية. 
اع ويُطلب من اللجنة التنفيذية إصدار توجيھات بشأن طريقة المضي قدما. وتتمثل الممارسة الحالية لألمانة في اتب

من النظام الداخلي الجتماعات اللجنة التنفيذية، والحصول على تصريح من أعضاء اللجنة التنفيذية، على  7المادة 
 أساس المراسالت.

وأعرب األعضاء الذين تحدثوا عن رأي مفاده أن األمانة ينبغي أن تواصل ممارستھا الحالية. وقال أحد  233
أن تخطر  نبغيلب حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراقب ياألعضاء إن المنظمات غير الحكومية التي تط



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
 
 

70 

األمانة قبل االجتماع بأسبوع واحد على األقل، مع اإلشارة إلى أن احتمال رفض ھذه الطلبات ضعيف. وأشار أحد 
األعضاء إلى أن المراقبين الذين يحضرون االجتماعات سيحضرون الجلسة العامة، ولكنھم ال يطلعون على 

 المناقشات األكثر حساسية، التي تجرى في مجموعات صغيرة، مما سيقلل الحاجة إلى قواعد صارمة بشأن المراقبين.

 اللجنة التنفيذية أن تطلب من األمانة: وقررت 234

مواصلة إبالغ األعضاء، عن طريق المراسلة، بطلبات المنظمات غير الحكومية بشأن الحصول   (أ)
 الطلبات قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المعني بأسبوع واحد على األقل؛على صفة مراقب طالما ترد 

أنه في حالة عدم استالم أي اعتراضات من األعضاء خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ استالم   (ب)
المراسالت، ينبغي أن تخطر األمانة المنظمات غير الحكومية أن اللجنة التنفيذية قد سمحت لھا 

 فة مراقب.بحضور االجتماع بص

  )77/67(المقرر 

  2017تواريخ وأماكن اجتماعات  الجنة التنفيذية لعام 

، وقدمت خيارات لتواريخ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/Inf.3عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  235
ة االجتماعات الثامن والسبعين، والتاسع والسبعين والثمانين. وسيكون االجتماع الثامن والسبعين اجتماعا خاصا لمد

أربعة أيام، مخصصا للمسائل المرتبطة بإزالة الھيدروفلوروكربون عمال لتعديل كيغالي، ومن المقرر عقده في 
من جدول األعمال،  11تحت البند  77/60، في مونتريال، حسب المقرر 2017األسبوع األول من أبريل/نيسان 

لبت ممثلة األمانة من األعضاء النظر في عقد (ب))، أعاله. وط76/55استعراض عمليات اللجنة التنفيذية (المقرر 
االجتماع التاسع والسبعين مباشرة مع االجتماع التاسع والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية واالجتماعات 
األخرى المتصلة باألطراف في بروتوكول مونتريال، التي ستعقد في اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط 

. واقترحت أيضا أن يعقد االجتماع الثمانون 2017يوليو/تموز  14إلى  9، في بانكوك، تايلند، من (ESCAP)الھادئ 
للجنة التنفيذية مباشرة بعد االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال، الذي ستستضيفه حكومة 

  البحث إلى حين استالم تأكيد من حكومة كندا.كندا في مونتريال. وسيظل تاريخ ومكان االجتماع الثمانون قيد 

  اللجنة التنفيذية: وقررت 236

 7إلى  4أن تعقد االجتماع الخاص الثامن والسبعين لمدة أربعة أيام في مونتريال، كندا، من   (أ)
  ؛2017أبريل/نيسان 

مباشرة مع  ،2017/تموز هيولي 7إلى  3أن تعقد االجتماع التاسع والسبعين في بانكوك، تايلند، من   (ب)
االجتماع التاسع والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية واالجتماعات األخرى المتصلة 

  باألطراف في بروتوكول مونتريال؛

، 2017نوفمبر/تشرين الثاني  17إلى  13وأن تعقد االجتماع الثمانين مبدئيا في مونتريال من   (ج)
العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال، المقرر مباشرة في األسبوع السابق لالجتماع التاسع و

، إلى حين استالم تأكيد من حكومة كندا 2017نوفمبر/تشرين الثاني  24إلى  20عقده مبدئيا من 
  بالتوقيت المضبوط.

  )77/68(المقرر 
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  من جدول األعمال: اعتماد التقرير 16البند 

رير الوارد في الوثيقة اعتمدت اللجنة التنفيذيه تقريرھا على أساس مشروع التق 237
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/L.1.  

  اختتام االجتماع من جدول األعمال: 17البند 

في نھاية االجتماع، تمت اإلشادة باألعضاء اآلخرين في أسرة بروتوكول مونتريال الذين بلغوا سن التقاعد،  238
السيدة مايوكا إيشيدا في شعبة البيئة العالمية في ؛ أو المنتقلون إلى وظائف أخرى، مثل 15بما فيھم من ذكر في الفقرة 

مكتب التعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية في اليابان، والسيدة إيليزا ريم من شعبة حماية الستراتوسفير في 
  وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة.

مساء يوم الجمعة، الموافق  10:45ساعة وبعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في ال 239
  .2016ديسمبر/كانون األول  2
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 الدخل

اإلسھامات التي وصلت :

3,199,324,188    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

7,591,091    أذونات الصرف الموجودة 

157,786,653    التعاون الثنائي

214,842,411    الفوائد المكتسبة*

0    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

20,986,608    دخول متنوعة 

3,600,530,951مجموع الدخل

تخصيصات **واحتياطيات 

         815,838,890برنامج األمم المتحدة االنمائي .

         289,124,271برنامج األمم المتحدة للبيئة.

         849,079,255منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

      1,235,871,440البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

                               3,189,913,856مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991- 2018)

                                  118,587,485     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2018

                                     8,056,982  أجر أمانة الخزانة (2018-2003)   

                                     3,414,113تكاليف الرصد و التقييم (2016-1999)

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

تكاليف استراتيجية االعالم (2004-2003)

                                        104,750   بما فيھا احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004  

                                  157,786,653التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                                   16,277,330    خسائر /مكاسب في القيمة

                               3,495,840,975مجموع التخصيصات واالحتياطات

97,098,884أموال نقدية
أذونات صرف:  

20174,704,750

20182,886,342

0غير مجدولة

7,591,092                                     

                                  104,689,976الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016

الجدول األول: حالة الصندوق من 1991 إلى 2016 (بالدوالرااألمريكي)

(*) بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة (الصين) ذات قيمة 526.421 دوالر أمريكي .

 وتعكس أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النھائية لعام 2014 و المبالغ الموافق عليھا في الفترة من  2015 إلى 2018.

ا (**)تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلھا موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفھا الوكاالت المنفذة بعد.
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2016-20161991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

235,029,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537291,214,6033,503,091,126إسھامات متعھد بھا

206,611,034381,555,255418,689,316408,354,030418,432,337340,191,592375,358,289370,583,545279,548,7903,199,324,188دفعات نقدية / وصلت

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,349,20318,871,08413,906,97212,481,6336,240,930157,786,653مساعدة ثنائية

1,818,4085,772,6847,591,091                        (1)                    (0)                      0                 -                     -                     -0إذونات صرف

210,977,289393,465,069440,047,383429,656,726465,781,540359,062,675389,265,260384,883,586291,562,4033,364,701,932مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,7923,477,910452,06444,905,675إسھامات متنازع فيھا

138,389,194(347,801)24,051,95231,376,27832,519,62610,606,3838,385,5029,091,05610,516,24712,189,951تعھدات غير مسددة

%96.05%100.12%96.93%97.37%97.53%98.23%97.59%93.12%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعھدات

214,842,411               5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,6316,615,0532,288,970الفوائد المكتسبة

                                                       

20,986,608               1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,6535,804,4101,782,834إيرادات متنوعة 

217,743,036423,288,168485,956,496484,728,610486,542,166405,977,673403,357,545397,303,049295,634,2073,600,530,951مجموع الدخل

2016-20161991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

235,029,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537291,214,6033,503,091,126مجموع التعھدات 

210,977,289393,465,069440,047,383429,656,726465,781,540359,062,675389,265,260384,883,586291,562,4033,364,701,932مجموع الدفعات

%96.05%100.12%96.93%97.37%97.53%98.23%97.59%93.12%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعھدات

217,743,036423,288,168485,956,496484,728,610486,542,166405,977,673403,357,545397,303,049295,634,2073,600,530,951مجموع الدخل

138,389,194(347,801)24,051,95231,376,27832,519,62610,606,3838,385,5029,091,05610,516,24712,189,951مجموع اإلسھامات غير المسددة 

%3.95%0.12-%3.07%2.63%2.47%1.77%2.41%6.88%7.39%10.23كنسبة مئوية من مجموع التعھدات 
إسھامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد االنتقالي

24,051,95231,376,27832,519,6269,701,2517,414,0015,900,1046,211,1565,198,6421,263,102123,636,112

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

10.23%7.39%6.88%2.20%1.56%1.60%1.55%1.31%0.43%3.53%

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 2 ديسمبر/كانون األول 2016

الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

 الجدول 2: موجز حالة اإلسھامات  و اإليرادات األخرى في الفترة 2016-1991

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف
خسائر/مكاسب الصرف 
المبلغ السلبي=مكسب

102,81970,4830032,3360أندورا

72,132,61670,521,7081,610,907002,154,889أستراليا*

65,840-37,388,82137,257,031131,79000النمسا

1,132,055311,68300820,3720أذربيجان

3,298,313100,000003,198,3130بيالروس

01,866,948-46,473,12646,473,12700بلجيكا

1,633,8261,633,8260000بلغاريا

1,412,994-0-127,737,146117,981,4109,755,7360  كندا*

0105,089-674,013674,01300كرواتيا

982,544982,54400045,377قبرص

780,092726,085-11,404,38311,896,905287,5700الجمھورية التشيكية

419,681-30,850,41129,325,207161,05301,364,151الدانمرك

636,652636,65200052,509استونيا

372,534-24,130,39422,682,355399,15801,048,881فنلندا

8,281,748-269,014,758241,663,65616,313,242011,037,860فرنسا

383,138,983312,047,89060,672,7821,818,4078,599,9037,145,482ألمانيا

1,340,447-21,582,35115,557,570006,024,781اليونان

9,1459,1450000الكرسي الرسولي

76,259-7,869,6537,823,15946,49400ھنغاريا

1,431,0011,250,43000180,57151,218آيسلندا

13,639,86812,795,10500844,763772,655آيرلندا

15,127,9183,824,67170,453011,232,7940اسرائيل

282,5006,907,900-212,045,775196,018,08416,310,1920ايطاليا

30-664,823,579645,353,40419,470,1780اليابان

1,571,993617,98000954,0130كازاخستان

286,549286,5490000الكويت

2,483-863,846863,845000التفيا

356,143356,1430000ليختنشتاين

1,365,433872,46600492,9670ليتوانيا

47,714-3,273,6203,109,92200163,698لكسمبرغ

332,205267,5350064,6700مالطة

572-251,486251,486000موناكو

0-73,183,77773,183,776000ھولندا

97,830284,511-10,529,27810,627,10700نيوزيلندا

29,432,50029,432,4990001,468,387النرويج

16,91516,9150000بنما

17,905,73617,792,736113,00000790,078بولندا

17,444,08811,191,95947,93506,204,195198,162البرتغال

2,256,7311,799,99300456,7380رومــانيا

123,102,62414,665,52300108,437,1024,388,041االتحاد الروسي

39,16839,1680002,503سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

0160,096-3,832,3173,815,79516,5230سلوفاكيا

2,335,1802,335,1800000سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب أفريقيا

112,472,622108,394,8594,077,763003,470,827اسبانيا

0491,341-46,963,67245,389,3191,574,3530السويد

1,843,969-51,137,78349,224,5531,913,23000سويسرا

128,83649,0860079,7500طاجيكستان

293,2455,76400287,4810تركمانستان**

10,061,7831,303,750008,758,0330أوكرانيا

559,639559,6390000اإلمارات العربية المتحدة

940,529-0-244,727,805244,162,805565,0000المملكة المتحدة

22,994,6000-795,978,828797,406,23721,567,1910الواليات المتحدة األمريكية

802,260188,60600613,6540أوزبكستان

3,503,091,1263,199,324,188155,206,5261,818,407146,742,00416,277,330المجموع الفرعي

44,905,67500044,905,675  إسھامات متنازع فيھا***

3,547,996,8013,199,324,188155,206,5261,818,407191,647,680المجموع 

*

**

***

 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الجدول 3 : موجز حالة االسھامات لفترة 1991-2016 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016

مبلغ مخصوم من المساھمات غير المسددة و يظھر ھنا لإلبقاء على السجالت فقط.

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 .

 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.
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

32,33600032,336أندورا

8,382,9628,382,962000أستراليا

3,225,4603,225,460000النمسا
161,678000161,678أذربيجان
226,348000226,348بيالروس
4,033,8464,033,846000بلجيكا
189,970189,970000بلغاريا
12,061,11812,061,118000  كندا

0-509,284509,28400كرواتيا
189,970189,970000قبرص

780,092-1,560,1842,340,27600الجمھورية التشيكية
2,728,3021,364,151001,364,151الدانمرك
161,678161,678000استونيا
2,097,7621,048,881001,048,881فنلندا
22,606,51211,257,491330,222011,018,799فرنسا
28,863,41817,318,0514,658,4095,772,6841,114,275ألمانيا
2,578,7520002,578,752اليونان

4,0424,042000الكرسي الرسولي
1,075,1541,075,154000ھنغاريا
109,132000109,132آيسلندا
1,689,526844,76300844,763آيرلندا
1,600,6040001,600,604اسرائيل
355,950-17,978,50217,978,502355,9500ايطاليا
48,873-43,786,22243,605,422229,6730اليابان

489,074000489,074كازاخستان
189,970189,970000التفيا

36,37836,378000ليختنشتاين
295,060000295,060ليتوانيا

327,396163,69800163,698لكسمبرغ
64,67000064,670مالطة
48,50448,504000موناكو
6,685,3526,685,352000ھولندا

97,830-1,022,6081,120,43800نيوزيلندا
3,439,6823,439,682000النرويج
0-3,722,6183,722,61800بولندا

1,915,8740001,915,874البرتغال
913,476456,73800456,738رومــانيا

28,193-9,854,2249,215,741666,6760االتحاد الروسي
12,12612,126000سان مارينو
0-691,170691,17000سلوفاكيا
404,192404,192000سلوفينيا
12,016,65612,016,656000اسبانيا
3,880,2523,880,252000السويد
4,231,9004,231,900000سويسرا

12,12600012,126طاجيكستان
400,151000400,151أوكرانيا

20,933,15220,933,152000المملكة المتحدة

22,994,599-63,714,60286,709,20100الواليات المتحدة األمريكية*

60,62800060,628أوزبكستان

347,801-291,214,603279,548,7906,240,9305,772,684المجموع 

452,064000452,064  إسھامات متنازع فيھا*

291,666,667279,548,7906,240,9305,772,684104,263المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 4 :  حالة االسھامات لفترة 2015-2016 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

16,16816,168أندورا

0           4,191,4814,191,481.00أستراليا

1,612,7301,612,7300النمسا
80,83980,839أذربيجان
113,174113,174بيالروس
0           2,016,9232,016,923.00بلجيكا
0                94,98594,985.00بلغاريا
0           6,030,5596,030,558.90  كندا

0              254,642254,642.00كرواتيا
0                94,98594,985.00قبرص

780,092-780,0921,560,184الجمھورية التشيكية
1,364,1511,364,151الدانمرك
80,83980,8390استونيا
1,048,8811,048,881فنلندا
11,303,25619,06111,284,195فرنسا
14,431,7095,772,6841,772,0675,772,6841,114,275ألمانيا
1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي
537,577537,5770ھنغاريا
54,56654,566آيسلندا
844,763844,763آيرلندا
800,302800,302اسرائيل
73,450-8,989,2518,989,25173,450ايطاليا
48,873-21,893,11121,893,11148,873اليابان

244,537244,537كازاخستان
94,98594,9850التفيا

18,18918,1890ليختنشتاين
147,530147,530ليتوانيا

163,698163,698لكسمبرغ
32,33532,335مالطة
24,25224,2520موناكو
3,342,6763,342,6760ھولندا

97,830-511,304609,134نيوزيلندا
1,719,8411,719,8410النرويج
1,861,3091,861,3090بولندا

957,937957,937البرتغال
456,738456,738رومــانيا

28,193-4,927,1124,288,629666,676االتحاد الروسي
6,0636,0630سان مارينو
345,585345,5850سلوفاكيا
202,096202,0960سلوفينيا
6,008,3286,008,3280اسبانيا
1,940,1261,940,1260السويد
2,115,9502,115,9500سويسرا

6,0636,063طاجيكستان
200,076200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

22,994,599-32,083,33355,077,932الواليات المتحدة األمريكية*

30,31430,314أوزبكستان

3,773,119-145,833,333141,253,6422,580,1275,772,684المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 5 : حالة االسھامات لعام 2016 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

16,16816,168أندورا

0                  4,191,4814,191,481.00أستراليا

0                  1,612,7301,612,730.00النمسا

80,83980,839أذربيجان

113,174113,174بيالروس

0                  2,016,9232,016,923.00بلجيكا

0                       94,98594,985.00بلغاريا

0                  6,030,5596,030,558.90  كندا

0-                     254,642254,642.44كرواتيا

0                       94,98594,985.00قبرص

0                     780,092780,092.00الجمھورية التشيكية

0                  1,364,1511,364,151.00الدانمرك

0                       80,83980,839.00استونيا

0                  1,048,8811,048,881.00فنلندا

265,396-311,161                 11,303,25611,257,491.00فرنسا

0-2,886,342                 14,431,70911,545,367.09ألمانيا

1,289,3761,289,376اليونان

0                         2,0212,021.00الكرسي الرسولي

0                     537,577537,577.00ھنغاريا

54,56654,566آيسلندا

0                     844,763844,763.00آيرلندا

800,302800,302اسرائيل

282,500-282,500                  8,989,2518,989,250.99ايطاليا

180,8000                 21,893,11121,712,311.00اليابان

244,537244,537كازاخستان

0                       94,98594,985.00التفيا

0                       18,18918,189.00ليختنشتاين

147,530147,530ليتوانيا

0                     163,698163,698.00لكسمبرغ

32,33532,335مالطة

0                       24,25224,252.00موناكو

0                  3,342,6763,342,676.00ھولندا

0                     511,304511,304.00نيوزيلندا

0                  1,719,8411,719,841.00النرويج

0-                  1,861,3091,861,309.40بولندا

957,937957,937البرتغال

0                     456,738456,738.00رومــانيا

0-                  4,927,1124,927,112.49االتحاد الروسي

0                         6,0636,063.00سان مارينو

0-                     345,585345,585.18سلوفاكيا

0                     202,096202,096.00سلوفينيا

0                  6,008,3286,008,328.00اسبانيا

0                  1,940,1261,940,126.00السويد

0                  2,115,9502,115,950.00سويسرا

6,0636,063طاجيكستان

200,076200,076أوكرانيا

0                 10,466,57610,466,576.00المملكة المتحدة

0-                 31,631,26931,631,269.40الواليات المتحدة األمريكية*

30,31430,314أوزبكستان

145,381,269138,295,1483,660,8033,425,319المجموع 

452,064452,064  إسھامات متنازع فيھا*

145,833,333138,295,1483,660,8033,877,383المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 6 : حالة االسھامات لعام 2015 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016
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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

16,364,65316,364,653000  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

31,244,39430,205,7091,038,68500فرنسا

40,914,18530,912,9408,182,8371,818,4080ألمانيا

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

63,937,98162,378,8021,559,18000اليابان

386,718000386,718كازاخستان

193,906193,906000التفيا

45,92545,925000ليختنشتاين

331,681133,77500197,906ليتوانيا

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

903,194903,194000رومــانيا

8,174,6725,449,782002,724,891االتحاد 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

84,522,09084,522,090000الواليات المتحدة األمريكية*

51,02800051,028أوزبكستان

397,073,537370,583,54512,481,6331,818,40812,189,951المجموع 

3,477,9103,477,910  إسھامات متنازع فيھا*

400,551,447370,583,54512,481,6331,818,40815,667,861المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 7 :  حالة االسھامات لفترة 2012-2014 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016
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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

(0)10,414,7989,755,199659,599فرنسا

13,638,0623,636,8162,688,4941,818,4085,494,343ألمانيا

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

21,312,66021,193,445119,2150اليابان

128,906128,906كازاخستان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

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

(0)301,065301,065رومــانيا

2,724,8912,724,8910االتحاد الروسي

5,1035,1030سان مارينو

241,532241,5320سلوفاكيا

175,196175,1960سلوفينيا

5,403,8575,403,8570اسبانيا

1,809,7901,809,7900السويد

1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان

147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

28,619,01028,619,0100الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

132,912,645118,118,5284,207,4391,818,4088,768,269المجموع 

714,323714,323  إسھامات متنازع فيھا*

133,626,968118,118,5284,207,4391,818,4089,482,593المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 8 : حالة االسھامات لعام 2014 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016
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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

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

10,414,79810,324,39890,4000فرنسا

(2,766,731)13,638,06213,638,0622,766,731ألمانيا

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

128,906128,906كازاخستان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,56023,21587,346ليتوانيا

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

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

28,364,32328,364,3230الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

132,493,229129,223,5562,857,131412,543المجموع 

969,010969,010  إسھامات متنازع فيھا*

133,462,239129,223,5562,857,1311,381,553المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 9 : حالة االسھامات لعام 2013 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

(67)11,90711,974أندورا

3,287,8993,287,8990أستراليا

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)13,638,06213,638,0622,727,612ألمانيا

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

21,312,66019,872,6961,439,9650اليابان

128,906128,906كازاخستان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,560110,5600ليتوانيا

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

27,538,75627,538,7560الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

131,667,662123,241,4605,417,0633,009,139المجموع 

1,794,5771,794,577  إسھامات متنازع فيھا*

133,462,239123,241,4605,417,0634,803,716المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 10 : حالة االسھامات لعام 2012 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016
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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

12-41,652,12433,321,6998,330,424ألمانيا

(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

140,80162,5800078,221كازاخستان

87,41387,413000التفيا

48,56348,563000ليختنشتاين

150,544150,543001ليتوانيا

412,782412,782000لكسمبرغ

82,55682,556000مالطة

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

10,516,247(1)399,781,507375,358,28913,906,972المجموع 

405,792000405,792  إسھامات متنازع فيھا*

110,922,039-400,187,299375,358,28913,906,972المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 11 : موجز حالة االسھامات لفترة 2009-2011 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016
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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

394,976394,9760.00ھنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

(0)8,221,6458,221,645ايطاليا

26,910,14426,440,498469,6460اليابان

46,93462,580كازاخستان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

(100,362)50,181150,543ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ

27,51927,5190مالطة

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

9,055,048(1)133,398,070120,168,6654,190,004المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 12 : حالة االسھامات لعام 2011 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم 
المتحدة االنمائي

ھاء
برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
أمين الصندوق

د+ه+و+ز+ح=ط      
المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

                       -                  -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -كندا

00                 -                   -                   -                   -0                       -                            -فرنسا

7,591,0927,591,092                 -                   -                   -                   -7,591,0927,591,092                            -ألمانيا

                       -                  -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -ھولندا

                       -                  -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -المملكة المتحدة

00                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -الواليات المتحدة األمريكية

7,591,0927,591,092                 -                   -                   -                   -7,591,0927,591,092                            -المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76

الجدول 13: حالة أذونات الصرف إلى غاية 2 ديسمبر/كانون األول 2016 (دوالر أمريكي)

البلد

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا
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2004 - 2012 كندا دوالر كندي 37,801,368.39                     31,377,892.52               37,822,572.11                        2005 - 2012 34,479,816.33                        3,101,923.81                               

2004 - 2012 فرنسا يورو 70,874,367.37                     87,584,779.29               70,874,367.37                        2006 - 2013 93,273,116.31                        5,688,337.02                               

Dec.2013 2013 فرنسا يورو أمين الخزانة               10,324,398.10                       7,436,663.95 7,436,663.95                          17/09/2015 8,384,678.22                          1,939,719.88                               

2014 فرنسا يورو أمين الخزانة                 9,755,199.00                       7,026,669.91 7,026,669.91                          17/09/2015 7,922,730.75                          1,832,468.25                               

20,079,597.10               

-                                 

09/08/2004 2004 ألمانيا BU 104 1006 01 دوالر أمريكي 18,914,439.57                     18,914,439.57               

03/08/2005 أمين الخزانة 6,304,813.19                          03/08/2005 6,304,813.19                          -                                               

11/08/2006 أمين الخزانة 6,304,813.19                          11/08/2006 6,304,813.19                          -                                               

16/02/2007 أمين الخزانة 3,152,406.60                          16/02/2007 3,152,406.60                          -                                               

10/08/2007 أمين الخزانة 3,152,406.60                          10/08/2007 3,152,406.60                          -                                               

18,914,439.57                        18,914,439.58                        

08/07/2005 2005 ألمانيا BU 105 1003 01 دوالر أمريكي 7,565,775.83                       7,565,775.83                 

18/04/2006 أمين الخزانة 1,260,962.64                          18/04/2006 1,260,962.64                          -                                               

11/08/2006 أمين الخزانة 1,260,962.64                          11/08/2006 1,260,962.64                          -                                               

16/02/2007 أمين الخزانة 1,260,962.64                          16/02/2007 1,260,962.64                          -                                               

10/08/2007 أمين الخزانة 1,260,962.64                          10/08/2007 1,260,962.64                          -                                               

12/02/2008 أمين الخزانة 1,260,962.64                          12/02/2008 1,260,962.64                          -                                               

12/08/2008 أمين الخزانة 1,260,962.63                          12/08/2008 1,260,962.64                          -                                               

7,565,775.83                          7,565,775.83                          

10/05/2006 2006 ألمانيا BU 106 1004 01 يورو 11,662,922.38                     14,473,718.52               

2,412,286.41                 28/02/2007 أمين الخزانة 1,943,820.40                          28/02/2007 2,558,067.65                          145,781.24                                  

2,412,286.41                 10/08/2007 أمين الخزانة 1,943,820.40                          10/08/2007 2,681,305.85                          269,019.44                                  

2,412,286.42                 12/02/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                          12/02/2008 2,821,066.54                          408,780.12                                  

2,412,286.42                 12/08/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                          12/08/2008 2,930,114.87                          517,828.45                                  

2,412,286.42                 17/02/2009 أمين الخزانة 1,943,820.40                          17/02/2009 2,492,560.89                          80,274.47                                    

2,412,286.44                 12/08/2009 أمين الخزانة 1,943,820.38                          12/08/2009 2,760,613.72                          348,327.28                                  

11,662,922.38                        11,662,922.38                        

23/07/2007 2007 ألمانيا BU 107 1006 01 يورو 11,662,922.38                     14,473,718.52               

2,412,286.42                 12/02/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                          12/02/2008 2,821,066.54                          408,780.12                                  

2,412,286.41                 12/08/2008 أمين الخزانة 1,943,820.39                          12/08/2008 2,930,114.87                          517,828.46                                  

2,412,286.42                 17/02/2009 أمين الخزانة 1,943,820.40                          17/02/2009 2,492,560.89                          80,274.47                                    

2,412,286.42                 12/08/2009 أمين الخزانة 1,943,820.38                          12/08/2009 2,760,613.72                          348,327.30                                  

2,412,286.42                 11/02/2010 أمين الخزانة 1,943,820.40                          11/02/2010 3,179,312.65                          767,026.23                                  

2,412,286.43                 10/08/2010 أمين الخزانة 1,943,820.41                          10/08/2010 2,561,178.36                          148,891.93                                  

11,662,922.38                        11,662,922.38                        

15/08/2008 2008 ألمانيا BU 108 1004 01 يورو 4,665,168.96                       5,789,487.42                 

964,914.57                    17/02/2009 أمين الخزانة 777,528.16                             17/02/2009 997,024.36                             32,109.79                                    

964,914.57                    12/08/2009 أمين الخزانة 777,528.16                             12/08/2009 1,104,245.49                          139,330.92                                  

964,914.57                    11/02/2010 أمين الخزانة 777,528.16                             11/02/2010 529,107.91                             (435,806.66)                                 

964,914.57                    10/08/2010 أمين الخزانة 777,528.16                             10/08/2010 1,024,470.50                          59,555.93                                    

964,914.60                    10/02/2011 أمين الخزانة 777,528.16                             10/02/2011 1,060,159.65                          95,245.05                                    

964,914.54                    20/06/2011 أمين الخزانة 777,528.16                             20/06/2011 1,095,381.67                          130,467.13                                  

4,665,168.96                          4,665,168.96                          

18/12/2009 2009 ألمانيا BU 109 1007 01 يورو 9,121,815.12                       13,884,041.00               

2,314,006.88                 11/02/2010 أمين الخزانة 1,520,302.52                          11/02/2010

2,314,006.88                 10/08/2010 أمين الخزانة 1,520,302.52                          10/08/2010 2,003,150.60                          (310,856.28)                                 

2,314,006.88                 10/02/2011 أمين الخزانة 1,520,302.52                          10/02/2011 2,072,932.49                          (241,074.39)                                 

2,314,006.88                 20/06/2011 أمين الخزانة 1,520,302.52                          20/06/2011 2,141,802.19                          (172,204.69)                                 

2,314,006.88                 03/02/2012 أمين الخزانة 1,520,302.52                          03/02/2012 2,002,998.57                          (311,008.31)                                 

2,314,006.60                 08/08/2012 أمين الخزانة 1,520,302.52                          08/08/2012 1,881,982.56                          (432,024.04)                                 

9,121,815.12                          9,121,815.12                          

   

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

فئة / نوع العملة

االستالمــات المقبوضــات

تاريخ التسليمالبلد األصليتاريخ التحويل  قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي) المبلغ (بالفئة األصلية)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة           

(دوالر أمريكي)
سنة المشاركةالوكالةتاريخ  القبض رمز أذن الصرف  مبلغ التحويل بالفئة األصلية
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 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

فئة / نوع العملة

االستالمــات المقبوضــات

تاريخ التسليمالبلد األصليتاريخ التحويل  قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي) المبلغ (بالفئة األصلية)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة           

(دوالر أمريكي)
سنة المشاركةالوكالةتاريخ  القبض رمز أذن الصرف  مبلغ التحويل بالفئة األصلية

14/04/2010 2010 ألمانيا BU 110 1002 01 يورو 9,121,815.12                       13,884,041.00               

2,314,006.88                 10/02/2011 TREASURER 1,520,302.52                          10/02/2011 2,072,932.48                          (241,074.40)                                 

2,314,006.88                 20/06/2011 أمين الخزانة 1,520,302.52                          20/06/2011 2,141,802.19                          (172,204.69)                                 

2,314,006.88                 03/02/2012 أمين الخزانة 1,520,302.52                          03/02/2012 2,002,998.57                          (311,008.31)                                 

2,314,006.88                 08/08/2012 أمين الخزانة 1,520,302.52                          08/08/2012 1,881,982.56                          (432,024.32)                                 

2,314,006.88                 12/02/2013 أمين الخزانة 1,520,302.52                          12/02/2013 2,037,357.39                          (276,649.49)                                 

2,314,006.60                 12/08/2013 أمين الخزانة 1,520,302.52                          12/08/2013 2,028,843.72                          (285,162.88)                                 

9,121,815.12                          9,121,815.12                          

27/04/2011 2011 Germany BU 111 1001 01 يورو 3,648,726.05                       5,553,616.51                 

925,602.75                    03/02/2012 أمين الخزانة 608,121.01                             03/02/2012 801,199.43                             (124,403.32)                                 

925,602.75                    08/08/2012 أمين الخزانة 608,121.00                             08/08/2012 752,792.86                             (172,809.89)                                 

925,602.75                    12/02/2013 أمين الخزانة 608,121.01                             12/02/2013 814,942.98                             (110,659.77)                                 

925,602.75                    12/08/2013 أمين الخزانة 608,121.01                             12/08/2013 811,537.48                             (114,065.27)                                 

925,602.75                    11/02/2014 أمين الخزانة 608,121.01                             11/02/2014 824,186.40                             (101,416.35)                                 

925,602.76                    12/08/2014 أمين الخزانة 608,121.00                             12/08/2014 814,152.39                             (111,450.37)                                 

3,648,726.04                          4,818,811.54                          

24/01/2013 2012 ألمانيا BU 113 1001 01 يورو 9,823,495.77                       13,638,061.59               

2,273,010.27                 12/02/2013 أمين الخزانة 1,637,249.30                          12/02/2013 2,194,077.79                          (78,932.48)                                   

2,273,010.26                 12/08/2013 أمين الخزانة 1,637,249.30                          12/08/2013 2,184,909.18                          (88,101.08)                                   

2,273,010.27                 11/02/2014 أمين الخزانة 1,637,249.30                          11/02/2014 2,220,601.22                          (52,409.05)                                   

2,273,010.27                 12/08/2014 أمين الخزانة 1,637,249.30                          12/08/2014 2,191,949.36                          (81,060.92)                                   

909,204.10                    10/02/2015 أمين الخزانة 654,899.72                             10/02/2015 749,663.71                             (159,540.39)                                 

3,636,816.42                 05/08/2015 أمين الخزانة 2,619,598.87                          05/08/2015 2,868,722.72                          (768,093.70)                                 

الرصيد                                 - أمين الخزانة

25/03/2013 2013 ألمانيا BU 113 1004 01 يورو 9,823,495.77                       13,638,061.59               0.7203                         

2,273,010.27                 11/02/2014 أمين الخزانة 1,637,249.30                          11/02/2014 2,220,601.22                          (52,409.05)                                   

2,273,010.27                 12/08/2014 أمين الخزانة 1,637,249.30                          12/08/2014 2,191,949.36                          (81,060.92)                                   

2,273,010.27                 12/08/2014 أمين الخزانة 1,637,249.30                          12/08/2014 2,191,949.36                          (81,060.92)                                   

2,273,010.27                 10/02/2015 أمين الخزانة 1,637,249.30                          10/02/2015 1,874,159.27                          (398,851.00)                                 

2,273,010.24                 12/08/2015 أمين الخزانة 1,637,249.30                          12/08/2015 1,874,159.27                          (398,850.97)                                 

2,273,010.27                 10/02/2016 أمين الخزانة 1,637,249.30                          10/02/2016 1,874,159.27                          (398,851.00)                                 

الرصيد                                 - أمين الخزانة

-                                 

02/10/2014 2014 ألمانيا BU 114 1003 01 يورو 3,929,398.32                       5,455,224.66                 

1,818,408.22                 05/08/2015 أمين الخزانة 1,309,799.44                          05/08/2015 1,434,361.37                          (384,046.85)                                 

909,204.11                    10/02/2016 أمين الخزانة 654,899.72                             10/02/2016 727,004.18                             (182,199.93)                                 

أمين الخزانة                    909,204.11 654,899.73                             10/08/2016 726,087.33                             (183,116.78)                                 

الرصيد                 1,818,408.22 أمين الخزانة

19/01/2015 2015 ألمانيا BU 115 1001 01 يورو 8,424,308.00                       11,545,367.08               

4,329,512.66                 10/02/2015 أمين الخزانة 3,159,115.50                          10/02/2015 3,616,239.51                          (713,273.15)                                 

4,329,512.66                 05/08/2015 أمين الخزانة 3,159,115.50                          05/08/2015 3,459,547.38                          (869,965.28)                                 

2,886,341.77                 10/02/2016 أمين الخزانة 2,106,077.00                          10/02/2016 2,337,956.08                          (548,385.69)                                 

الرصيد                               0.00 أمين الخزانة

12/01/2016 2016 ألمانيا BU 116 1000 01 يورو 8,424,308.00                       11,545,367.08               

1,443,170.89                 10/02/2016 1,053,038.50                          

4,329,512.66                 10/08/2016 أمين الخزانة 3,159,115.50                          10/08/2016

الرصيد                 5,772,683.53 أمين الخزانة 1,053,038.50                          10/02/2016

08/12/2003 2004 ھواندا D 11 دوالر أمريكي 3,364,061.32                       3,364,061.32                 17/11/2004 أمين الخزانة 3,364,061.32                          17/11/2004 3,364,061.32                          -                                               

08/12/2003 2005 ھواندا D 11 دوالر أمريكي 3,364,061.32                       3,364,061.32                 05/12/2005 أمين الخزانة 3,364,061.32                          05/12/2005 3,364,061.32                          -                                               

18/05/2004 2004 المملكة المتحدة ليرة استرلينية 7,243,564.08                       10,718,502.63               
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 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

فئة / نوع العملة

االستالمــات المقبوضــات

تاريخ التسليمالبلد األصليتاريخ التحويل  قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي) المبلغ (بالفئة األصلية)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة           

(دوالر أمريكي)
سنة المشاركةالوكالةتاريخ  القبض رمز أذن الصرف  مبلغ التحويل بالفئة األصلية

1,786,417.11                 23/08/2005 TREASURER 1,207,260.68                          23/08/2005 2,166,550.02                          380,132.91                                  

5,359,251.32                 Feb. 2006 TREASURER 3,621,782.04                          Feb. 2006 6,303,711.64                          944,460.32                                  

3,572,834.20                 24/07/2006 TREASURER 3,621,782.04                          24/07/2006 4,473,383.73                          900,549.53                                  

7,243,564.08                          12,943,645.39                        2,225,142.76                               

01/06/2005 2005 المملكة المتحدة ليرة استرلينية 7,243,564.08                       10,718,502.63               

1,786,417.11                 24/07/2006 أمين الخزانة 1,207,260.68                          24/07/2006 2,236,691.86                          450,274.75                                  

4,681,386.55                 09/08/2006 أمين الخزانة 3,163,681.03                          09/08/2006 6,036,303.40                          1,354,916.85                               

4,250,698.97                 16/08/2006 أمين الخزانة 2,872,622.37                          16/08/2006 5,429,236.28                          1,178,537.31                               

7,243,564.08                          13,702,231.54                        2,983,728.91                               

13/05/2005 2004 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 4,920,000.00                       4,920,000.00                 27/10/2005 أمين الخزانة 2,000,000.00                          27/10/2005 2,000,000.00                          -                                               

02/11/2006 أمين الخزانة 2,000,000.00                          02/11/2006 2,000,000.00                          -                                               

25/10/2007 أمين الخزانة 920,000.00                             25/10/2007 920,000.00                             -                                               

4,920,000.00                          4,920,000.00                          

01/03/2006 2005 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 3,159,700.00                       3,159,700.00                 02/11/2006 أمين الخزانة 2,000,000.00                          02/11/2006 2,000,000.00                          -                                               

25/10/2007 أمين الخزانة 1,159,700.00                          25/10/2007 1,159,700.00                          -                                               

3,159,700.00                          3,159,700.00                          

25/04/2007 2006 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 7,315,000.00                       7,315,000.00                 25/10/2007 أمين الخزانة 2,500,000.00                          25/10/2007 2,500,000.00                          -                                               

19/11/2008 أمين الخزانة 2,500,000.00                          19/11/2008 2,500,000.00                          -                                               

11/05/2009 أمين الخزانة 2,315,000.00                          11/05/2009 2,315,000.00                          -                                               

7,315,000.00                          7,315,000.00                          

21/02/2008 2008 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 4,683,000.00                       4,683,000.00                 19/11/2008 أمين الخزانة 2,341,500.00                          19/11/2008 2,341,500.00                          -                                               

11/05/2009 أمين الخزانة 2,341,500.00                          11/05/2009 2,341,500.00                          -                                               

4,683,000.00                          4,683,000.00                          

21/04/2009 2009 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 5,697,000.00                       5,697,000.00                 

11/05/2009 أمين الخزانة 1,900,000.00                       11/05/2009 1,900,000.00                       -                                               

04/11/2010 أمين الخزانة 1,900,000.00                       04/11/2010 1,900,000.00                       -                                               

03/11/2011 أمين الخزانة 1,897,000.00                       03/11/2011 1,897,000.00                       -                                               
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(دوالر أمريكي)
المجموعغير مجدولةالمستحقة في 2018المستحقة في 2017

ألمانيا
20141,818,4081,818,408
20150
20162,886,3422,886,3425,772,684

4,704,7502,886,3427,591,092

مالحظة:

ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعھا في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة.

الجدول 15: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية 2 ديسمبر /كانون األول 2016

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76
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 المرفق الثاني
 

 رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد
تالحظ أن التأخيرات في بدء مشروعين استثماريين قد عولجت وتحث حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو حتى  الجزائر

) لالجتماع التاسع والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص 2014لثالثة (يمكن تقديم الشريحة ا
في المائة من تمويل الشريحة السابقة  20وما بعدھا على أساس الفھم بأن الحد األدنى لإلنفاق بنسبة  2014شرائح 

  قد تحقق.
 

ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لم تقدم، وتحث حكومة ) من خطة إدارة إزال2015تالحظ أن الشريحة الثانية ( أنتيغوا وبربودا
أنتغوا وباربودا على استكمال الموافقة على نظام الحصص لتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة لليونيب 

إعادة وللعمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية لالجتماع التاسع والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة 
  ومابعدھا. 2015تخصيص شرائح 

 
وأن التنفيذ جار في الوقت الحاضر وتحث حكومة البھاما  2016تالحظ أن االتفاق لم يوقع في الجزء األول من عام  البھاما

  ) لالجتماع ا التاسع والسبعين.2016على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
 

حظ أن التأخيرات من الشرائح السابقة قد سويت، وتحث حكومة البحرين على توقيع اتفاق المنحة مع اليونيب، تال البحرين
  ) لالجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين.2016وأن تعمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 
شروع والتخطيط الحلقات العمل التدريبية وتحث حكومة بنغالديش على تالحظ الجھود التي بذلت لإلسراع بتنفيذ الم بنغالديش

) لالجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين مع مراعاة إعادة 2015العمل مع اليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
  ومابعدھا. 2015تخصيص شرائح 

 
إالّ أن اإلجراءات اإلدارية الجديدة أخرت  2016تشرين األول  أكتوبر/ 7تالحظ أن وثيقة المشروع لم توقع إالّ يوم بربادوس

  ) لالجتماع التاسع والسبعين.2016استكمال الشريحة الحالية، وتحث حكومة باربادوس على العمل مع اليوئنديبي (
 

المواد تالحظ أن حكومة بليز لم تحصل على التمويل المشترك المتوقع السٮتكمال تمويل خطة إدارة إزالة  بيليز
الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، وتحث الحكومة على العمل مع اليونيب واليوئنديبي لتقديم خطة عمل 

) والشرائح التالية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عدم 2016معدلة للشريحة الثانية (
  والسبعين. التاسعنة التنفيذية في االجتماع توافر التمويل المشترك للنظر من جانب اللج

 
) المقدمة لالجتماع السابع والسبعين قد سحبتھا الوكاالت المنفذة المعنية، وتحث 2016تالحظ أن الشريحة الثالثة ( بوركينا فاسو

استھالك حكومة بوركينا فاسو على العمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بشأن بيانات 
  والسبعين. التاسع) لالجتماع 2016الھيدروكلوروفلوروكربون لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 
تالحظ أن ھناك مسائل أمنية مستمرة وتغييرات ھيكلية في الحكومة، ولم يستكمل تقرير التحقق وتحث حكومة  بوروندي

تعمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة جميع المسائل بوروندي على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق وأن 
  ) لالجتماع التاسع والسبعين.2016ذات الصلة وتقديم الشريحة الثالثة (

 
 2015تالحظ أن ھناك مسائل أمنية جارية وأنه تم تعيين موظف أوزون جديد إالّ أن بيانات البرنامج القطري لعام  جمھورية أفريقيا الوسطى

لحكومة على العمل مع اليونيب لإلسراع بتنفيذ الشريحة الحالية لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية لم تقدم، وتحث ا
وما  2013مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة  التاسع والسبعين أو الثمانين) لالجتماع 2013(

  بعدھا من شرائح.
 

تحقق المطلوب، وتحث حكومة كوت ديفوار على العمل مع اليونيب تالحظ أن ھناك تأخيرات في استكمال تقرير ال كوت ديفوار
  والسبعين. التاسع) لالجتماع 2016الستكمال تقرير التحقق لكي يمكن لليونيب واليونيدو تقديم الشريحة الثالثة (

 
جمھورية الكونغو 

 الديمقراطية
قرير التحقق لم يستكمل بعد، وتحث حكومة تالحظ التغيير في وحدة األوزون الوطنية ومسائل األمن الجارية، وأن ت

جمھورية الكونغو الديمقراطية على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق، والعمل مع اليوئنديبي واليونيدو لكي 
والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص  التاسع) لالجتماع 2015يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

  بعدھا.وما  2015شرائح 
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 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد
تالحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحث حكومة دومينيكا على العمل اليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم  دومينيكا

  والسبعين. التاسع ) لالجتماع 2016الشريحة الثانية (
 

العمل مع اليونيب الستكمال التحقق تالحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحث حكومة غينيا االستوائية على  غينيا االستوائية
  والسبعين. التاسع) لالجتماع 2016والعمل مع اليونيب واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (

 
تالحظ أن التحقق لم يستكمل وتحث حكومة الغابون على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق، والعمل مع  الغابون

  والسبعين. التاسع) لالجتماع 2016يم الشريحة الثالثة (اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقد
 

تالحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحث حكومة غينيا على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق، والعمل  غينيا
  والسبعين. التاسع) لالجتماع 2016مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 
تالحظ أن معدل اإلنفاق الشامل للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن  الكويت

في المائة، وأن االتفاق مع اليونيب وشيك وكان ھناك تأخير في شحن المعدات، وتحث  20الحد األدنى بنسبة 
شطة المقررة ومع اليونيب للتوقيع على االتفاق لكي حكومة الكويت على العمل مع اليونيدو لإلسراع باستكمال األن

والسبعين على أساس الفھم بضرورة تحقيق الحد األدنى من  التاسع) لالجتماع 2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
  في المائة. 20االتفاق بنسبة 

 
ي من خطة إدارة إزالة المواد تالحظ أن ھناك تأخيرات نتيجة لتحديد مواصفات المعدات للعنصر االستثمار موزامبيق

الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب واليونيدو الستكمال األنشطة لكي 
  والسبعين. التاسع ) لالجتماع2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 
واد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة تالحظ أن اإلجراءات الداخلية قد أخرت تنفيذ خطة إدارة إزالة الم ماينمار

 التاسع) لالجتماع 2015ماينمار على العمل مع اليونيب لإلسراع بتنفيذ األنشطة التي يمكن تقديم الشريحة الثانية (
  ) وما يتلوھا من شرائح.2015والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة (

 
ق المطلوب لم يستكمل، وتحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيدو لتقديم تقرير التحقق تالحظ أن تقرير التحق النيجر

  ) لالجتماع التاسع والسبعين.2016ومع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (
 

ستكمال األنشطة لكي تالحظ أنه حدث تغيير في الحكومة وتحث حكومة بيرو على العمل مع اليوئنديبي واليونيب ال بيرو
  ) لالجتماع التاسع والسبعين.2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 
تالحظ أن تقرير التحقق المطلوب والتقارير المرحلية والمالية لم تقدم، وتحث حكومة الفلبين على العمل مع اليونيب  الفلبين

) 2015لوبة لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (لتقديم تقرير التحقق واستكمال التقارير المرحلية والمالية المط
  وما يتلوھا من شرائح. 2015لالجتماع التاسع والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 
تالحظ أن االتفاق مع اليونيب لم يوقع بعد، وأن تقرير التحقق لم يستكمل، ولم يعين موظف وطني لألوزون بواسطة  قطر

معنية، وتدعو حكومة قطر الى تعيين موظف أوزون وطني جديد، وتحث الحكومة على العمل مع السلطات ال
اليونيب لتوقيع االتفاق المعني واستكمال تقرير التحقق، ومع اليونيب واليونيدو الستكمال األنشطة لكي يمكن تقديم 

 2013اعاة إعادة تخصيص شريحة والسبعين مع خطة عمل معدلة لمر التاسع) لالجتماع 2013الشريحة الثانية (
  وما يليھا من شرائح.

 
تالحظ أن الحكومة قد وافقت على أن يستخدم اليونيب التنفيذ المباشر لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  صربيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة صربيا على العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع باستكمال األنشطة 
على أساس الفھم بضرورة تحقيق  التاسع والسبعين أو الثمانين) لالجتماع 2016تقديم الشريحة الثالثة ( لكي يمكن

 في المائة. 20بنسبة  لالنفاقالحد األدنى 
تالحظ أن حدثت تأخيرات في الشرائح السابقة وأنه كانت ھناك مسائل تتعلق بالتوظيف في وحدة األوزون الوطنية،  سورينام

سورينام على العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع باستكمال األنشطة لكي يمكن تقديم الشريحة  وتحث حكومة
  والسبعين. التاسع) لالجتماع 2016الثالثة (

 
جمھورية مقدونيا اليوغسالفية 

 السابقة
ليوغسالفية في المائة لم يتحقق، وتحث حكومة جمھورية مقدونيا ا 20تالحظ أن الحد األدنى من اإلنفاق بنسبة 

 التاسع) لالجتماع 2016السابقة على العمل مع اليونيدو الستكمال األنشطة لكي يمكن تقديم الشريحة السابعة (
  في المائة. 20والسبعين على أساس الفھم بضرورة تحقيق الحد األدنى لإلنفاق بنسبة 
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 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد
ث تغييرات في وحدة األوزون الوطنية وتحث حكومة تالحظ أنه كانت ھناك تأخيرات في شراء مواد التدريب وحدو  شتيتيمور لي

تيمور ليست على العمل مع اليوئنديبي واليونيب الستكمال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
والسبعين مع خطة عمل  التاسع) لالجتماع 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

  وما يليھا من شرائح. 2015ة معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريح
 

تالحظ أنه حدث تغيير في وحدة األوزون الوطنية، وتحث حكومة  توغو على العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع  توغو
  والسبعين. التاسع) لالجتماع 2016بالتنفيذ لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 
غيير في الحكومة وتحث حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو لإلسراع تالحظ أنه كان ھناك مسائل تتعلق باألمن وت تركيا

على أساس الفھم بضرورة  التاسع والسبعين أو الثمانين) لالجتماع 2016بالتنفيذ لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
  في المائة. 20تحقيق الحد األدنى من اإلنفاق بنسبة 
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 المرفق الثالث
  

  المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ

  
 فئة التأخيرات عنوان المشروع الرمز الوكالة

 شھرا 12لمدة  تأخيرات اإلزالة الكاملة الستخدام بروميد الميثيل في األردن JOR/FUM/29/INV/54 ألمانيا

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في صناعة المستحضرات  PAK/ARS/56/INV/71 اليوئنديبي
 الصيدالنية ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 شھرا 12تأخيرات لمدة 

 شھرا 12تأخيرات لمدة  المستوى الوطنيدراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون على  DJI/SEV/74/TAS/22 اليونيب

 شھرا 12تأخيرات لمدة  2015برنامج المساعدة على االمتثال: ميزانية عام  GLO/SEV/73/TAS/323 اليونيب

 شھرا 12تأخيرات لمدة  دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون على المستوى الوطني GUI/SEV/74/TAS/31 اليونيب

 18و  12تأخيرات لمدة  المساعدة التقنية إلزالة استخدام بروميد الميثيل TRI/FUM/65/TAS/28 اليونيب
 شھرا

 شھرا 12تأخيرات لمدة  دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون على المستوى الوطني BHE/SEV/74/TAS/31 اليونيدو

استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجھزة خطة قطاعية إلزالة  CPR/ARS/56/INV/473 اليونيدو
 االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 شھرا 12تأخيرات لمدة 

إزالة استھالك الھيدروفلوروكربون في صناعة أيروسوالت أجھزة  EGY/ARS/50/INV/92 اليونيدو
 االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 شھرا 12تأخيرات لمدة 

 شھرا 12تأخيرات لمدة  المساعدة التقنية لبدائل بروميد الميثيل IRQ/FUM/62/INV/13 اليونيدو

باإليزوبوتين وعامل نفخ  12- استبدال غاز التبريد كلوروفلوروكربون IRQ/REF/57/INV/07 اليونيدو
بالسيكلوبنتين في صناعة المبردات  11- الرغاوي كلوروفلوروكربون
 الصناعات الخفيفةوالمجمدات المنزلية في شركة 

 شھرا 12تأخيرات لمدة 

 شھرا 12تأخيرات لمدة  المساعدة التقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع ما بعد الحصاد SUD/FUM/73/TAS/36 اليونيدو

ب 141- والھيدروكلوروفلوروكربون 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون SYR/REF/62/INV/103 اليونيدو
صناعة معدات تكييف الھواء األحادية وألواح العزل بالبوليوريتان من 

 الجاسئة في مجموعة الحافظ

 شھرا 12تأخيرات لمدة 

 شھرا 12تأخيرات لمدة  المساعدة التقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع التمور TUN/FUM/73/TAS/63 اليونيدو

المساعدة التقنية لإلزالة التامة لبروميد الميثيل في استخدامات التبغ،  ZAM/FUM/56/INV/21 اليونيدو
 وأزھارالزينة، والبستنة وفيما بعد الحصاد

 شھرا 12تأخيرات لمدة 

 شھرا 12تأخيرات لمدة  دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون على المستوى الوطني THA/SEV/74/TAS/167 البنك الدولي
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  الرابع المرفق      

  المشروعات المطلوب تقديم تقارير إضافية عن الحالة

 الوكالة األسباب عنوان المشروع رمز البلد/المشروع
  إندونيسيا

(IDS/PHA/64/TAS/196) 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (مساعدة تقنية إلدارة غازات خطة إدارة إزالة المواد 

 التبريد) (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
 أستراليا معدل صرف األموال الموافق عليھا.

  الصين
(CPR/FOA/73/PRP/553) 

إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 
 البوليسترين المسحوبة بالضغط)(قطاع رغاوي 

 ألمانيا معدل صرف األموال الموافق عليھا.

  الصين
(CPR/PHA/74/PRP/557) 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع 
 خدمة التبريد وبرنامج تمكيني)

 ألمانيا معدل صرف األموال الموافق عليھا.

  تونس
 (TUN/FUM/73/TAS/62) 

 إيطاليا معدل صرف األموال الموافق عليھا. مساعدة تقنية للمرحلة األخيرة من بروميد الميثيل في قطاع التمور

 بربادوس
(BAR/PHA/69/INV/21) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
 األولى

 اليوئنديبي واليوئنديبي على االتفاق.توقيع الحكومة 

 البرازيل
(BRA/PHA/75/INV/312) 

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

 اليوئنديبي توقيع الحكومة على االتفاق.

 البرازيل
(BRA/PHA/75/TAS/313) 

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

 اليوئنديبي توقيع الحكومة على االتفاق.

 شيلي
CHI/PHA/73/INV/184 

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

 اليوئنديبي معدل صرف األموال الموافق عليھا.

 الصين
(CPR/PHA/71/INV/534) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
 الثالثة) (خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري)

 اليوئنديبي صرف تكاليف التشغيل.

 غانا
(GHA/PHA/67/INV/34) 

ة (المرحلة األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 الثانية)

 اليوئنديبي تسليم المعدات.

 اإلسالمية) –إيران (جمھورية 
(IRA/PHA/74/INV/219) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
 الرابعة) (خطة قطاع تكييف الھواء ووحدة إدارة المشروع)

 اليوئنديبي جانب وحدة إدارة المشروع. األنشطة المنفذة من

 نيبال
(NEP/PHA/66/INV/30) 

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

 اليوئنديبي تسليم المعدات.

 نيجيريا
(NIR/PHA/71/INV/135) 

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

 اليوئنديبي التأخيرات في وضع عملية التراخيص للمصنع التجريبي.

 باكستان
(PAK/ARS/56/INV/71) 

خطة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في صناعة المستحضرات الصيدالنية 
 ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

 اليوئنديبي إنجاز المشروع.

 سانت كيتس ونيفس
(STK/PHA/64/TAS/16) 

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

 اليوئنديبي توقيع الحكومة على االتفاق.

 أفغانستان
(AFG/PHA/72/TAS/16) 

ألولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا
 الثانية)

 اليونيب تعيين منسق وحدة إدارة المشروع.
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 الوكالة األسباب عنوان المشروع رمز البلد/المشروع
 الجزائر

(ALG/SEV/73/INS/81) 
 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. )11/2016 – 12/2014تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 

 أنتيغوا وبربودا
 (ANT/PHA/66/TAS/14) 

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

 اليونيب توقيع الوزارة على خطاب التأييد.

 أنتيغوا وبربودا
 (ANT/SEV/68/INS/15 

 اليونيب في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. التقدم المحرز )12/2016 – 1/2015الخامسة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة 

 أنتيغوا وبربودا
ANT/SEV/73/INS/16) 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. األولى، الشريحة األولى)تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة 

 جزر البھاما
(BHA/SEV/72/INS/22) 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. )3/2016 – 4/2014الخامسة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة 

 البحرين
(BAH/PHA/75/TAS/29) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
 السياسة، وخدمة التبريد، والرصد والتحقق)الثانية) 

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 بربادوس
(BAR/PHA/69/TAS/22) 

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

 ليونيبا منح العقود لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  بنن
(BEN/PHA/70/TAS/28) 

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

 اليونيب معد صرف منخفض لألموال الموافق عليھا.

 بوتسوانا
(BOT/PHA/75/TAS/17) 

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

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 بروني دار السالم
 (BRU/PHA/74/TAS/16) 

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

 اليونيب توقيع الحكومة على االتفاق.

 بروني دار السالم
(BRU/SEV/73/INS/15) 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. )12/2016 – 1/2015تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 

 بوركينا فاسو
(BKF/PHA/70/TAS/33) 

لشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، ا
 الثانية)

 اليونيب التوقيع على االتفاق الثاني بين الحكومة واليونيب لإلفراج عن األموال المتبقية.

 جمھورية أفريقيا الوسطى
 (CAF/PHA/64/TAS/22) 

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

 اليونيب استئناف تنفيذ المشروع.

 جمھورية أفريقيا الوسطى
(CAF/SEV/68/INS/23) 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. )12/2014 – 1/2013تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 

  شيلي
(CHI/PHA/71/TAS/180) 

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

 اليونيب توقيع الحكومة على االتفاق.

  شيلي
(CHI/PHA/73/TAS/185) 

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

 يونيبال توقيع الحكومة على االتفاق.
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 الوكالة األسباب عنوان المشروع رمز البلد/المشروع
 كولومبيا

(COL/PHA/75/TAS/93) 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة 

 األولى) (مساعدة تقنية في صياغة السياسات والتنفيذ)
 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 كوريا الشعبية الديمقراطيةجمھورية 
(DRK/SEV/68/INS/57) 

 – 1/2010تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلتين السادسة والسابعة: 
12/2013( 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا.

 جمھورية الكونغو الديمقراطية
(DRC/PHA/70/TAS/38) 

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

 اليونيب استكمال التدريب للمسؤول الوطني الجديد لألوزون.

 الجمھورية الدومينيكية
(DOM/PHA/69/TAS/52) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
 انية) (قطاع خدمة التبريد)الث

 اليونيب استكمال عملية العطاءات العالمية.

 السلفادور
 (ELS/PHA/65/TAS/28) 

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

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق (االتفاق األصلي انتھت مدته).

 السلفادور
(ELS/PHA/74/TAS/32) 

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

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 إريتريا
ERI/SEV/68/INS/12) 

 اليونيب تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا.التقدم المحرز في  )12/2014 – 1/2013التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية: 

 غرينادا
(GRN/PHA/62/TAS/18) 

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

 اليونيب نقل األنشطة االستثمارية إلى األنشطة غير االستثمارية.

 ھايتي
(HAI/PHA/68/TAS/18) 

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

 اليونيب توقيع االتفاق الجديد وتعيين مساعد قانوني لوضع اللوائح.

 ھندوراس
 (HON/PHA/63/TAS/35) 

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

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 ھندوراس
(HON/PHA/70/TAS/38) 

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

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 الھند
(IND/PHA/71/TAS/450) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثانية) (قطاع خدمة التبريد وأنشطة تمكينية)

 اليونيب التوقيع على تعديل االتفاق.

 الھند
(IND/PHA/75/TAS/466) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثة) (قطاع خدمة التبريد وأنشطة تمكينية)الث

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 العراق
(IRQ/PHA/73/PRP/21) 

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاقات. الثانية)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 العراق
(IRQ/PHA/65/TAS/17) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (قطاع خدمة التبريد)

 اليونيب تقديم النفقات المطلوبة وتقارير مرحلية من الحكومة إلى اليونيب.

 العراق
(IRQ/PHA/74/TAS/22) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثانية) (قطاع خدمة التبريد)

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 مالوي
(MLW/PHA/70/TAS/34) 

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

 اليونيب معدل صرف منخفض لألموال الموافق عليھا.
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 الوكالة األسباب عنوان المشروع رمز البلد/المشروع
 مالي

(MLI/PHA/71/TAS/33) 
األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية)
 اليونيب معدل صرف منخفض لألموال الموافق عليھا.

موريتانيا
(MAU/PHA/55/PRP/20) 

 اليونيب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.تقديم خطة إدارة إزالة  إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 موزامبيق
(MOZ/PHA/73/TAS/25) 

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

 اليونيب استكمال شراء المعدات.

 ناميبيا
(NAM/SEV/73/INS/20) 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. )11/2016 – 12/2014: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة

 ناورو
(NAU/PHA/63/TAS/07) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المحيط الجزرية من 
 خالل النھج اإلقليمي (المرحلة األولى، الشريحة الثانية، ناورو)

 اليونيب تعيين مسؤول األوزون الوطني.

 ناورو
(NAU/PHA/74/TAS/10) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المحيط الحزرية من 
 خالل النھج اإلقليمي (المرحلة األولى، الشريحة الثانية، ناورو)

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 ناورو
(NAU/SEV/67/INS/08 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. )7/2016 – 2012-8(المرحلة الرابعة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

 ناورو
NAU/SEV/72/INS/09) 

 اليونيب في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. التقدم المحرز )7/2016 – 8/2014(المرحلة الخامسة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

 نيبال
(NEP/PHA/66/TAS/29) 

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

 اليونيب تعيين مسؤول األوزون الوطني.

 نيبال
(NEP/PHA/75/TAS/34) 

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

 اليونيب تعيين مسؤول األوزون الوطني.

  نيبال
(NEP/SEV/72/INS/32) 

 اليونيب ال الموافق عليھا.التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األمو )11/2016 – 12/2014تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 

 عمان
(OMA/PHA/65/TAS/22) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (قطاع خدمة التبريد)

 اليونيب اعتماد إنفاذ نظام التراخيص اإللكتروني ونظام إصدار الشھادات.

 باكستان
(PAK/PHA/70/TAS/84) 

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

 اليونيب التوقيع على مذكرة التفاھم بخصوص تدريب الفنيين.

 الفلبين
(PHI/PHA/68/TAS/95) 

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

 اليونيب التقارير التقنية والمالية.تقديم 

 قطر
 (QAT/PHA/73/PRP/20) 

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاقات. الثانية)إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 قطر
(QAT/PHA/65/TAS/17) 

المرحلة األولى، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)

 اليونيب توقيع الحكومة واليونيب على االتفاق.

 سانت لوسيا
(STL/SEV/73/INS/23) 

 اليونيب المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا.التقدم  )12/2016 – 1/2015تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة: 
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 المملكة العربية السعودية

 (SAU/PHA/68/TAS/16) 
األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى) (خدمة التبريد، وتدريب الجمارك والرصد)
 اليونيب لمطلوب.استكمال تقرير المصروفات ا

 المملكة العربية السعودية
(SAU/PHA/68/TAS/18) 

األولٮن الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (خطة قطاع رغاوي البوليوريثان)

 اليونيب استكمال تقرير المصروفات المطلوب.

 صربيا
(YUG/PHA/71/TAS/43) 

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

 اليونيب استكمال تدريب موظفي الجمارك والمفتشين البيئيين.

 سورينام
(SUR/PHA/74/TAS/22) 

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

 اليونيب الحكومة واليونيب على االتفاق.توقيع 

 سوازيلند
(SWA/SEV/71/INS/21) 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. )6/2017 – 12/2013تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 

 فانواتو
(VAN/PHA/63/TAS/09) 

الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المحيط الجزرية من خطة إدارة إزالة المواد 
 خالل النھج اإلقليمي (المرحلة األولى، الشريحة األولى، فانواتو)

 اليونيب تقديم تقارير المصروفات الالزمة والتقارير المرحلية من الحكومة إلى اليونيب.

 فييت نام
(VIE/SEV/73/INS/68) 

 اليونيب التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدل صرف األموال الموافق عليھا. )6/2017 – 7/2015شرة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي العا

 اليمن
(YEM/PHA/73/PRP/44) 

 اليونيب استئناف المشروع. إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)

 إقليمي: أوروبا
EUR/DES/69/DEM/13 

تدليل الستراتيجية إقليمية بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص 
 منھا في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى

 اليونيدو إنجاز المشروع.

 ألبانيا
(ALB/PHA/70/INV/25) 

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

 اليونيدو تشريع لترخيص جديد.استكمال ال

 الجزائر
(ALG/PHA/66/INV/77) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى) (أنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة 

 ب المستخدم في الغسيل، ورصد المشروع)141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 اليونيدو األوزون الوطنية على خطة التدريب وعملية التحقق. عدم رد وحدة

 البحرين
(BAH/PHA/68/INV/27) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
األولى) (أنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة 

واء المركزي وتكييف ھواء من صناعة تكييف الھ 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 النوافذ في شركة تصنيع عوال في الخليج)

 اليونيدو شراء و/أو تسليم المعدات.

 الكاميرون
(CMR/PHA/64/INV/35) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (خطة قطاع خدمة التبريد)

 اليونيدو شراء و/أو تسليم المعدات.

  جمھورية أفريقيا الوسطى
(CAF/PHA/64/INV/21) 

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

 اليونيدو استئناف األنشطة نتيجة للوضع األمني.

 الصين
 (CPR/PHA/64/INV/513) 

قطاع تصنيع تكييف ھواء في  22-خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 الغرف (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

 اليونيدو استكمال صرف تكاليف التشغيل اإلضافية.

 الصين
CPR/PHA/68/INV/524 

في قطاع تصنيع تكييف ھواء  22-خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 الغرف (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 اليونيدو المكابس. استكمال تحويل خط
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 الصين

(CPR/PHA/73/INV/548) 
األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الرابعة) (خطة قطاع تصنيع تكييف ھواء الغرف)
 اليونيدو شراء و/أو تسليم المعدات.

  كوريا الشعبية الديمقراطيةمھورية ج
(DRK/PHA/73/INV/59) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
ب في قطاع رغاوي البوليوريثان 141-األولى) (إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 في بيونغ يانغ سونبونغ وبوھونغ لمواد البناء)

 اليونيدو شراء و/أو تسليم المعدات.

 كوريا الشعبية الديمقراطيةجمھورية 
(DRK/PHA/73/TAS/60) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (خدمة التبريد والرصد)

 اليونيدو حل مسألة آلية صرف التمويل.

  مصر
(EGY/FUM/74/TAS/123) 

 اليونيدو األنشطة.استئناف  مساعدة تقنية بشأن بديلين لميثيل البروميد في قطاع التمور

 اليونيدو تركيب المعدات. خطة اإلزالة الوطنية العراق (اتفاق متعدد السنوات)
 العراق

(IRQ/PHA/73/PRP/19) 
 اليونيدو استئناف األنشطة. الثانية)إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  العراق
(IRQ/REF/73/PRP/20) 

الثانية) (قطاع إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 تكييف الھواء)

 اليونيدو استئناف األنشطة.

 الكويت
(KUW/PHA/66/INV/18) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (قطاع خدمة التبريد)

 اليونيدو تسليم المعدات. شراء و/أو

 الكويت
(KUW/PHA/66/INV/20) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى) (إزالة قطاع رغاوي البيوليوريثان: شركة الكويت لصناعة البوليوريثان؛ 

وصغار  شركة كيربي لبناء النظم، مساعدة تقنية لمستخدمي رغاوي الرش
 المستخدمين اآلخرين)

 اليونيدو شراء و/أو تسليم المعدات.

 الكويت
(KUW/PHA/66/INV/21) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى) (إزالة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط: شركة تصنيع مواد 

 ج؛ مصانع إيزوفوم لمواد العزل؛ وشركة المساحة)العزل والتجارة في الخلي

 اليونيدو شراء و/أو تسليم المعدات.

 المغرب
(MOR/PHA/65/INV/68) 

األولى، المرحلة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (قطاع خدمة التبريد)

 اليونيدو استكمال المراجعة.

 المغرب
(MOR/PHA/68/INV/69) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثانية) (قطاع خدمة التبريد)

 اليونيدو استكمال تدريب سلطات الجمارك ومراجعة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروركربونية.

 النيجر
(NER/PHA/66/INV/28) 

األولى، الشريحة واد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة إزالة الم
  األولى)

 

 اليونيدو استكمال معايرة المعدات.

 نيجيريا
(NIR/PHA/71/INV/136) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثالثة) (تصنيع وتنسيق التبريد وتكييف الھواء)

 اليونيدو تسليم المعدات.شراء و/أو 

 المملكة العربية السعودية
 (SAU/PHA/68/INV/17) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (خدمة التبريد والرصد)

 اليونيدو في المائة من األموال. 100المشروع جاريا مع صرف 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  المملكة العربية السعودية
 الثانية) (خطة قطاع رغاوي البوليوريثان)

 اليونيدو استكمال إعفاءات ضريبة االستيراد لتيسير شحن المعدات.
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SAU/PHA/72/INV/21 

 سيراليون
(SIL/PHA/65/INV/24) 

األولى، الشريحة فلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو
 األولى)

 اليونيدو شراء و/أو تسليم المعدات.

 سورينام
(SUR/PHA/65/INV/18) 

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

 اليونيدو .2017استئناف األنشطة في الربع األول من عام 

 العربية السوريةالجمھورية 
SYR/PHA/55/PRP/97 

 اليونيدو استئناف األنشطة. إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الجمھورية العربية السورية
 (SYR/FOA/61/PRP/102) 

 اليونيدو استئناف األنشطة. إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الرغاوي)

 الجمھورية العربية السورية
(SYR/SEV/73/INS/104) 

 اليونيدو معدالت صرف منخفضة لألموال الموافق عليھا. ) 12/2016 – 2015-1تمديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 

TUR/PHA/68/INV/102  حة األولى، الشريخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة
 األولى) (مساعدة تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع الرغاوي)

 اليونيدو استكمال التدريب للمشروع.

VEN/PHA/75/INV/131  األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة
 الرابعة)

 اليونيدو الشريحة.تاريخ اإلنجاز مختلف عن تاريخ اإلنجاز في طلب 

VEN/PHA/75/TAS/130  اليونيدو تاريخ اإلنجاز مختلف عن تاريخ اإلنجاز في طلب الشريحة. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نقلھا من اليونيب 

  اليمن
(YEM/PHA/73/PRP/45) 

 اليونيدو استئناف األنشطة. الثانية) إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة

 اليمن
(YEM/FOA/73/PRP/46) 

الثانية) إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 (قطاع الرغاوي)

 اليونيدو استئناف األنشطة

 إقليمي: أفريقيا
(AFR/FUM/54/DEM/40) 

استخدام بروميد الميثيل لمعالجة الرطوبة العالية مشروع تدليلي إقليمي بشأن بدائل 
 في التمور (الجزائر وتونس)

 اليونيدو .2016رصد إنجاز المشروع بحلول ديسمبر/كانون األول 

 األرجنتين
(ARG/PHA/66/TAS/170) 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة 
 واإلبالغ عنه) 22- الھيدروكلوروفلوروكربوناألولى) (رصد إنتاج 

 البنك الدولي معدالت صرف األموال الموافق عليھا.

 الصين
(CPR/FOA/59/DEM/491) 

ب إلى البوليوالت سابقة الخلط 141-تحويل التدليل من الھيدروكلوروفلوروكربون
 القائمة على السيكلوبانتين في صناعة رغاوي البوليوريثان الجاسئة في شركة

Guangdong Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd  

 البنك الدولي إنجاز المشروع.

 الصين
(CPR/PRO/72/INV/540) 

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

 البنك الدولي في المائة من األموال. 100المشروع جاريا مع صرف 

 تايلند
 (THA/PHA/68/TAS/160) 

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

 البنك الدولي في المائة من األموال. 100المشروع جاريا مع صرف 

 تايلند
(THA/SEV/68/INS/159) 

و  2015طلب معلومات إضافية عن األنشطة التي نفذتھا وحدة األوزون الوطنية في عامي  )12/2014 – 1/2013تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 
 نظرا ألن التقرير المرحلي للبنك الدولي تضمن معلومات محدودة. 2016

 البنك الدولي
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 فييت نام

 (VIE/PHA/63/TAS/58)  
الشريحة األولى، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى) (مساعدة تقنية وإدارة المشروع)
 البنك الدولي في المائة من األموال. 100المشروع جاريا مع صرف 

 فييت نام
(VIE/PHA/63/INV/56) 

األولى، الشريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (خطة قطاع الرغاوي)

 البنك الدولي في المائة من األموال. 100 المشروع جاريا مع صرف
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  المرفق الخامس

 
 مؤشرات أداء برنامج األمم المتحدة االنمائي

 
  

نوع 
 المؤشر

  2017ھدف  الحساب عنوان قصير

الموافق  –المخطط 
 عليه

 23 عدد الشرائح الموافق عليھا مقابل المخططة* الشرائح الموافق عليھا

الموافق  –المخطط 
 عليه

المشروعات/األنشطة 
 الموافق عليھا

ت/األنشطة الموافق عليھا مقابل عدد المشروعا
المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد 

 المشروعات)**

15 

على أساس الصرف المقدر في التقرير  األموال المنصرفة  التنفيذ
 المرحلى

943 839 27 
 دوالرا أمريكيا

إزالة المواد المستنفدة  التنفيذ
 لألوزون

إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة عند 
لموافقة على الشريحة التالية مقابل المخططة ا

 حسب خطط األعمال

طن من  186.04
قدرات استنفاد 

 األوزون

إنتھاء المشروع مقابل المخطط في التقارير  إنتھاء أنشطة المشروع التنفيذ
المرحلية لجميع األنشطة (باستثناء إعداد 

 المشروع)

62 

المدى الذي تنتھى فيه المشروعات ماليا بمدة  سرعة االنتھاء المالى إدارى
 شھرا بعد إنتھاء المشروع 12

% من الواجب70  

التقديم في الوقت المحدد  إدارى
 لتقارير إنتھاء المشروعات

التقديم في الوقت المحدد لتقارير إنتھاء 
 المشروعات مقابل المتفق عليھا

 في الموعد المحدد

التقديم في الوقت المحدد  إدارى
 لتقارير المرحليةل

التقديم في الوقت المحدد للتقارير المرحلية 
وخطط األعمال واالستجابات ما لم يتفق 

 على غير ذلك

 في الموعد المحدد
 

  * يجرى خفض ھدف وكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة نتيجة  لوكالة متعاونة  أو رائدة أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة.    
  قييم إعداد مشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن تمويله.** ال ينبغى ت   
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 المرفق السادس

  
  الجدول األول

 
  مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 
 2017ھدف  الحساب عنوان قصير نوع المؤشر

 42 عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط لھا* الشرائح المعتمدة الموافقة - التخطيط
ألنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لھا عدد المشروعات/ا المشروعات/األنشطة المعتمدة الموافقة - التخطيط

 (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)**
64 

 13.121.810 على أساس اإلنفاق المقدر في التقرير المرحلي األموال المصروفة التنفيذ
دوالر أمريكي   

اد الشريحة إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة عند اعتم إزالة المواد المستنفدة لألوزون التنفيذ
 التالية مقابل تلك المخطط لھا حسب خطط األعمال

191,57 
طن من قدرات استنفاد  

  األوزون
إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرحلية  إنجاز المشروع لألنشطة التنفيذ

 لجميع األنشطة (ماعدا إعداد المشروع)
82 

شھرا  12االنتھاء من المشروعات ماليا بعد إلى أي مدى يتم  سرعة اإلنجاز المالي إداري
 من إنجاز المشروع

14 

تقديم تقارير إنجاز المشروع في  إداري
 مواعيدھا

 في الموعد المقرر تقديم تقارير إنجاز المشروع مقابل تلك المتفق عليھا

تقديم التقارير المرحلية في  إداري
 مواعيدھا

مواعيدھا والردود تقديم التقارير المرحلية وخطة األعمال في 
 ما لم يتفق على خالف ذلك

 في الموعد المقرر

  * ينخفض ھدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة نتيجة لوكالة أخرى متعاونة أو رئيسة، إذا وافقت تلك الوكالة.
  ** ال ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex VI 

 

2 

  
  

  ول الثانيالجد
  

  مؤشرات األداء لبرنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
  

 2017ھدف اليونيب لعام  التقدير البيانات مؤشرات األداء

متابعة فعالة لالجتماعات اإلقليمية 
  الشبكية / المواضيعية

قائمة توصيات صادرة عن 
االجتماعات اإلقليمية الشبكية / 

 مواضيعيةال

نسبة التنفيذ بالنسبة لتوصيات تلك 
االجتماعات المقرر تنفيذھا عام 

2016 

 % 90نسبة التنفيذ 

دعم فعال لوحدات األوزون الوطنية 
في عملھا، وخاصة اإلرشاد لوحدات 

 األوزون الوطنية الجديدة

قائمة الطرق والوسائل والمنتجات 
الخدمات اإلبتكارية لدعم وحدات 
األوزون الوطنية في عملھا، مع تحديد 
تلك المخصصة لوحدات األوزون 

 الوطنية الجديدة

قائمة الطرق/ الوسائل/ المنتجات/ 
الخدمات والخدمات االبتكارية لدعم 
وحدات األوزون الوطنية في عملھا، 

لوحدات  مع تحديد تلك المخصصة
 األوزون الوطنية الجديدة

من ھذه الطرق،  7 - 
 والمنتجات والخدمات

تتلقى جميع وحدات  - 
األوزون الوطنية الدعم 

 لبناء القدرات

مساعدة البلدان التي ھي في وضع 
فعلي أو محتمل لعدم االمتثال 
(بموجب مقررات اجتماع األطراف 

المبلغ  7و/أو بموجب بيانات المادة 
 االتجاھات)عنھا وتحليالت 

عدد البلدان التي ھي في وضع فعلي 
أو محتمل لعدم االمتثال التي تلقت 
مساعدة من برامج المساعدة على 

 االمتثال خارج اجتماعات الشبكات

عدد البلدان التي ھي في وضع فعلي 
أو محتمل لعدم االمتثال التي تلقت 
مساعدة من برامج المساعدة على 

 بكاتاالمتثال خارج اجتماعات الش

 جميع ھذه البلدان

االبتكار في إنتاج وتسليم منتجات 
 وخدمات إعالمية عالمية وإقليمية

قائمة بالمنتجات والخدمات اإلعالمية 
العالمية واإلقليمية المخصصة للفئات 
المستھدفة أو التي تصل إلى فئات 

 مستھدفة موجودة، بطرق جديدة

قائمة بالمنتجات والخدمات اإلعالمية 
ة واإلقليمية المخصصة للفئات العالمي

المستھدفة أو التي تصل إلى فئات 
 مستھدفة موجودة، بطرق جديدة

من مثل ھذه المنتجات  7
 والخدمات

التعاون الوثيق بين فرق إقليمية تابعة 
لبرامج المساعدة على االمتثال 
والوكاالت المنفذة والثنائية التي تعمل 

 في المناطق

المشتركة  قائمة بالبعثات/المشاريع
لموظفي برامج المساعدة على 
االمتثال اإلقليمي مع الوكاالت المنفذة 

 والثنائية

 ثالثة في كل منطقة عدد البعثات / المشاريع المشتركة
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 المرفق السابع

 )يونيدو( ةمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيمؤشرات األداء ل

  

 2017ھدف عام  الحساب  عنوان قصير نوع المؤشر
 35  عليھا مقابل تلك المخطط لھا*عدد الشرائح الموافق  الشرائح الموافق عليھا  الموافقة -- التخطيط 
المشروعات/ األنشطة الموافق  الموافقة -- التخطيط 

  عليھا
عدد المشروعات/ األنشطة الموافق عليھا مقابل تلك المخطط 

  لھا (شامال أنشطة إعداد المشروع)**
13 

 22.350.000  بناء على اإلنفاق التقديري في التقارير المرحلية  األموال المصروفة التنفيذ
 دوالر أمريكي

إزالة المواد المستنفذة لألوزون عند الموافقة على الشريحة  إزالة المواد المستنفذة األوزون التنفيذ
  التالية مقابل تلك المخطط لھا في خطط األعمال

622,5  
طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون

له في التقارير المرحلية لجميع إنجاز المشروع مقابل المخطط   أنشطة إنجاز المشروع التنفيذ
  األنشطة (ماعدا إعداد المشروع)

60 

شھرا بعد إنجاز  12المدى الذي أكملت المشروعات عنده ماليا  سرعة اإلنجاز المالي إداري
  المشروع

انتھاء شھرا بعد  12
  التشغيل

تقديم تقارير إنجاز المشروع  إداري
  في مواعيدھا

مواعيدھا مقابل تلك المتفق  تقديم تقارير إنجاز المشروع في
  عليھا

 في موعده

تقديم التقارير المرحلية في  إداري
  مواعيدھا

تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال واالستجابات في 
  مواعيدھا ما لم يتم االتفاق على غير ذلك

 في موعده

 ، إذا وافقت تلك الوكالة.أو رئيسية أخرىمتعاونة بسبب وكالة ما تقديم شريحة  إن لم تتمكن منوكالة السيخفض ھدف * 
 لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله. إنمشروع ال** ال ينبغي تقييم إعداد 
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 المرفق الثامن

  

 مؤشرات أداء البنك الدولي

 

  
  2017ھدف  الحساب عنوان قصير نوع المؤشر
يط –تخط

 موافقة
  7 *مقابل تلك المخطط لھاالموافق عليھاعدد الشرائح شرائح موافق عليھا

يط –تخط
 موافقة

طة قمشروعات/أنش مواف
  عليھا

كمقابل تلك المالموافق عليھانشطةاألعدد المشروعات/ ا في ذل  خطط لھا (بم
 )**أنشطة إعداد المشروع

1  

  دوالر أمريكي 54 على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي  أموال مصروفة تنفيذ
تنفذة تنفيذ واد المس ة الم إزال

  وزونألل
تنفدة لإزالة واد المس ةألالم د الموافق ة  وزون للشريحة عن ى الشريحة التالي عل

 األعمالا في خططمقابل تلك المخطط لھ
تنفاد  1,979.4 درات اس ن ق ن م ط
  األوزون

ع  نشطةإنجاز المشروع لأل تنفيذ ة لجمي ارير المرحلي ي التق ه ف ط ل ل المخط روع مقاب از المش طة إنج األنش
 )باستثناء إعداد المشروع(

13  

  %90  شھرا من إنجاز المشروع12من المشاريع ماليا بعداإلنتھاءمدى المالي اإلنتھاءسرعة  إداري
تقديم تقارير إنجاز المشروع إداري

  مواعيدھا في
 نعم  تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدھا مقابل تلك المتفق عليھا

ي إداري ة ف ارير المرحلي ديم التق تق
  مواعيدھا

يواالستجاباتتقديم التقارير المرحلية وخطط العمل م يتفق  ف ا ل دھا م مواعي
 ذلكخالفعلى

  نعم

  .تخفيض ھدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة* سيتم 
  .يجب تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله ** ال
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ANGOLA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $19,556 $1,760 $21,316

Approved on the understanding that if Angola 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 protocol. The 
Government of Angola and UNDP were requested to submit the 
project completion report to the second meeting of the Executive 
Committee in 2018.

$19,556 $1,760 $21,316Total for Angola

ARGENTINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

$90,000 $6,300 $96,300Total for Argentina

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $108,000 $9,720 $117,720

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 66.6 per cent of the 
baseline, and on the understanding that if Armenia were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in RAC 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, UNDP and UNEP were 
requested to deduct 3.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. UNDP was 
requested to report on the status of sale of equipment purchased 
for the enterprise SAGA to each Executive Committee meeting 
until the sale of equipment is completed and funds obtained from 
the sale of the equipment are returned to the Fund.

1
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 66.6 per cent of the 
baseline, and on the understanding that if Armenia were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in RAC 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, UNDP and UNEP were 
requested to deduct 3.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. UNDP was 
requested to report on the status of sale of equipment purchased 
for the enterprise SAGA to each Executive Committee meeting 
until the sale of equipment is completed and funds obtained from 
the sale of the equipment are returned to the Fund.

$143,000 $14,270 $157,270Total for Armenia

BAHAMAS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 11/2016-10/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Bahamas

BANGLADESH

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2017-12/2018)

UNDP $166,400 $11,648 $178,048

$166,400 $11,648 $178,048Total for Bangladesh

BENIN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Benin

2
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CAPE VERDE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

$65,000 $8,450 $73,450Total for Cape Verde

CHAD

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Chad

CHINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration and air-conditioning servicing sector plan and 
enabling component)

UNEP $3,299,132 $364,651 $3,663,783

Approved in principle for the period 2016 to 2020 to reduce 
HCFC consumption by 734 ODP tonnes on the understanding that 
the percentage of funds allocated to the project implementation 
and monitoring unit did not set a precedent for future approvals. 
The Government of China, UNEP, the Governments of Germany 
and Japan were requested to deduct 734.0 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

119.3

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(solvent sector plan)

UNDP $2,821,937 $197,536 $3,019,473

Approved in principle for the period 2016 to 2026 for the 
complete phase-out of HCFCs in the solvent sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. Approved on the understanding 
that no further funding would be provided from the Multilateral 
Fund for the phase-out of HCFCs in the solvent sector. The 
Government of China and UNDP were requested to deduct 454.1 
ODP tonnes of HCFC-141b and 1.13 ODP tonnes of HCFC-225ca 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

3



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/77/76
Annex IX

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane rigid foam sector plan)

IBRD $7,045,027 $493,152 $7,538,179

Approved in principle for the period 2016 to 2026 for the 
complete phase-out of HCFCs in the PU rigid foam sector. Noted 
that the Agreement between the Government and the Executive 
Committee would be considered at the 79th meeting and agency 
support costs determined at a future meeting. The Government of 
China and the World Bank were requested to deduct 3,733.08 
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

186.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(extruded polystyrene foam sector plan)

UNIDO $7,514,867 $526,041 $8,040,908

Approved in principle for the period 2016 to 2026 to complete 
phase out of all HCFCs in the XPS foam sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. The Government of China, 
UNIDO and the Government of Germany were requested to 
deduct 646 ODP tonnes of HCFC-142b and 1,640 ODP tonnes of 
HCFC-22 from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding.

152.2

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(industrial and commercial refrigeration and air-
conditioning sector plan)

UNDP $13,368,756 $935,813 $14,304,569

Approved in principle for the period 2016 to 2021 to achieve, by 
2020, a 33 per cent reduction in relation to the 2013 maximum 
allowable consumption in the ICR sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. Approved on the understanding 
that a maximum quantity of 3,150 metric tonnes in the unitary air-
conditioning (UAC) sub-sector could be converted to HFC-32; 
that the Government would have flexibility in the UAC sub-sector 
to convert to alternatives with a lower GWP than HFC 32 as long 
as the cost and tonnage to be phased out remained the same; that 
the Government would have flexibility to convert heat-pump 
water-heater (HPWH) lines to HFC-32 on the understanding that 
UAC and HPWH conversions to HFC 32 combined would not 
exceed 3,150 metric tonnes; that at least 20 per cent of the total 
phase-out of HCFC-22 in the ICR sector would be from the 
conversion of small and medium-sized enterprises (i.e. those 
consuming 50 metric tonnes or less); that, in sectors other than the 
UAC sector, the Government of China would have flexibility to 
select from among the six low-GWP technologies identified in 
Table 8 of document UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25, excluding 
HFC-32, and would make best efforts to ensure that the tonnage 
remained within 30 per cent of the amount specified for each 
technology in that table, at no additional cost to the Multilateral 
Fund, and that any deviation from that range would be reported to 
the Executive Committee for its consideration. The Government of 
China and UNDP was requested to deduct 477.79 ODP tonnes of 
HCFC-22 and 2.70 ODP tonnes of HCFC-123 from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding.

72.1
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(room air-conditioner manufacturing sector plan)

UNIDO $14,671,089 $1,026,976 $15,698,065

Approved in principle for the period 2016 to 2021 to achieve, by 
2020, a 45 per cent reduction in relation to 2013 maximum 
allowable consumption in the RAC sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. Approved on the understanding 
that the Government agreed to convert at least 20 manufacturing 
lines for the production of RAC equipment to HC-290; three 
compressor manufacturing lines to HC-290; three HPWH 
manufacturing lines to HC-290; two HPWH manufacturing lines 
to R-744. The Government of China, UNIDO and the Government 
of Italy were requested to deduct 1,027.13 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

169.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration and air-conditioning servicing sector plan and 
enabling component)

Germany $300,000 $36,000 $336,000

Approved in principle for the period 2016 to 2020 to reduce 
HCFC consumption by 734 ODP tonnes on the understanding that 
the percentage of funds allocated to the project implementation 
and monitoring unit did not set a precedent for future approvals. 
The Government of China, UNEP, the Governments of Germany 
and Japan were requested to deduct 734.0 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

10.9

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration and air-conditioning servicing sector plan and 
enabling component)

Japan $80,000 $10,400 $90,400

Approved in principle for the period 2016 to 2020 to reduce 
HCFC consumption by 734 ODP tonnes on the understanding that 
the percentage of funds allocated to the project implementation 
and monitoring unit did not set a precedent for future approvals. 
The Government of China, UNEP, the Governments of Germany 
and Japan were requested to deduct 734.0 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

2.9

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(room air-conditioner manufacturing sector plan)

Italy $891,892 $108,108 $1,000,000

Approved in principle for the period 2016 to 2021 to achieve, by 
2020, a 45 per cent reduction in relation to 2013 maximum 
allowable consumption in the RAC sector. Noted that the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
would be considered at the 79th meeting and agency support costs 
determined at a future meeting. Approved on the understanding 
that the Government agreed to convert at least 20 manufacturing 
lines for the production of RAC equipment to HC-290; three 
compressor manufacturing lines to HC-290; three HPWH 
manufacturing lines to HC-290; two HPWH manufacturing lines 
to R-744. The Government of China, UNIDO and the Government 
of Italy were requested to deduct 1,027.13 ODP tonnes of HCFC-
22 from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

10.3

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 1/2017-12/2018)

UNDP $499,200 $34,944 $534,144

$50,491,900 $3,733,621 $54,225,521Total for China 722.6
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COMOROS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Approved on the understanding that if the Government of 
Comoros 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.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Comoros

CONGO, DR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Congo, DR

COOK ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Cook Islands

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2017-12/2018)

UNEP $136,115 $0 $136,115

$136,115 $136,115Total for Cote D'Ivoire
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CUBA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $141,527 $10,615 $152,142

Noted that three enterprises in the polyurethane (PU) foam sector 
for which conversion had been approved based on the basis of a 
low-global-warming potential (GWP) alternative were temporarily 
using a blend of HFC-365mfc and HFC-227ea owing to the poor 
performance of the selected technology; and that the enterprise 
INPUD had decided to convert to cyclopentane instead of water-
blown technology and would provide the co-financing required. 
UNDP was requested to continue assisting the Government, 
during the implementation of its HPMP, in securing the supply of 
low-GWP alternative technologies for the two foam enterprises 
(FRIARC and IDA) included in stage I of the HPMP that had not 
found a low-GWP alternative technology; and to report to the 
Executive Committee on the status of use of the interim 
technology selected by the two enterprises at each meeting until a 
low GWP technology had been introduced and the foam 
enterprises had been fully converted. Approval included the 
proposed change in technology for the enterprise INPUD.

$141,527 $10,615 $152,142Total for Cuba

DOMINICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $558,800 $39,116 $597,916

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 40 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption by 40 per cent of its baseline by 2020. The 
Government, UNDP and UNEP were requested to deduct 15.36 
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption 
eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $95,000 $12,350 $107,350

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 40 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption by 40 per cent of its baseline by 2020. The 
Government, UNDP and UNEP were requested to deduct 15.36 
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption 
eligible for funding.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2017-12/2018)

UNEP $171,946 $0 $171,946

$825,746 $51,466 $877,212Total for Dominican Republic
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ECUADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification reports should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Ecuador

EL SALVADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $94,000 $7,050 $101,0502.0

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $171,000 $4,680 $175,6800.3

$265,000 $11,730 $276,730Total for El Salvador 2.3

ERITREA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $80,000 $7,200 $87,200

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 1.08 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 1.05 ODP 
tonnes and 1.12 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol and that the 
revised funding level for stage I of the HPMP for Eritrea was 
US$210,000 plus agency support costs, in accordance with 
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that if 
Eritrea 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.

0.2
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $29,000 $3,770 $32,770

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 1.08 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 1.05 ODP 
tonnes and 1.12 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively, under Article 7 of the Montreal Protocol and that the 
revised funding level for stage I of the HPMP for Eritrea was 
US$210,000 plus agency support costs, in accordance with 
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that if 
Eritrea 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.

0.2

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
III: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$194,000 $10,970 $204,970Total for Eritrea 0.4

ETHIOPIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150

Approved on the understanding that UNEP would report on the 
progress in implementing the recommendations in the verification 
report in the next tranche submission; and if Ethiopia 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.

0.8

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

Approved on the understanding that UNEP would report on the 
progress in implementing the recommendations in the verification 
report in the next tranche submission; and if Ethiopia 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

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$210,000 $13,450 $223,450Total for Ethiopia 1.4
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FIJI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $41,650 $5,415 $47,065

Approved on the understanding that if Fiji 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.

0.8

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $59,850 $5,387 $65,237

Approved on the understanding that if Fiji 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.

1.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$186,500 $10,802 $197,302Total for Fiji 2.0

GAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approved on the understanding that if the Gambia 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) UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

Approved on the understanding that if the Gambia 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.

0.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$155,000 $7,100 $162,100Total for Gambia 0.2
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GRENADA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $9,000 $1,170 $10,170

Approved on the understanding that if Grenada 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 that 
UNIDO had been added as a cooperating agency for the 
implementation of the second tranche of stage I of the HPMP; that 
the Agreement between the Government and the Executive 
Committee had been updated based on the established HCFC 
baseline for compliance and the revised starting point, and the 
inclusion of UNIDO as cooperating agency; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 0.58 ODP tonnes, estimated based on the 
historical consumption; that the revised funding level for stage I of 
the HPMP for Grenada was US $164,500, plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii); and that the 
deduction of US $45,500 would be applied when stage II of the 
HPMP was approved.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $75,000 $6,750 $81,750

Approved on the understanding that if Grenada 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 that 
UNIDO had been added as a cooperating agency for the 
implementation of the second tranche of stage I of the HPMP; that 
the Agreement between the Government and the Executive 
Committee had been updated based on the established HCFC 
baseline for compliance and the revised starting point, and the 
inclusion of UNIDO as cooperating agency; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 0.58 ODP tonnes, estimated based on the 
historical consumption; that the revised funding level for stage I of 
the HPMP for Grenada was US $164,500, plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii); and that the 
deduction of US $45,500 would be applied when stage II of the 
HPMP was approved.

0.1

$84,000 $7,920 $91,920Total for Grenada 0.3

GUINEA-BISSAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $75,000 $6,750 $81,750

Approved on the understanding that if Guinea-Bissau 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
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that if Guinea-Bissau 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.

0.6

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$210,000 $13,250 $223,250Total for Guinea-Bissau 0.9

GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Guyana

INDIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(air-conditioning manufacturing sector plan)

UNDP $4,500,000 $315,000 $4,815,000

 Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyol, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. Noted that no further funding for heat exchangers at 
the enterprises to be assisted in stage II of the HPMP would be 
provided in future stages of the HPMP; and that for air-
conditioning manufacturing enterprises that would receive funding 
under stage II of the HPMP to convert some but not all HCFC-22-
based manufacturing lines, any increase in HCFC-22 consumption 
on the non converted line, in relation to the level of HCFC-22 
consumption at the time of signature of the memorandum of 
agreement between the enterprise and the Government, would not 
be funded by the Multilateral Fund, and the Government would 
request the enterprise to avoid any growth in HCFC-22 
consumption after the time of signature.

25.0
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector plan)

Germany $345,000 $38,626 $383,626

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyol, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.

4.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNDP $4,500,000 $315,000 $4,815,000

 Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyols, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding. UNDP were requested to include in request for the 
second tranche and future tranches an updated list of PU foam 
enterprises assisted, and to be assisted by the Multilateral Fund 
under stage II of the HPMP, including the HCFC-141b 
consumption to be phased out, the estimated incremental cost of 
conversion, the sub-sector, the baseline equipment where 
applicable, and the technology to be adopted; and noted that if, 
during the implementation of the PU foam sector plan, the total 
tonnage to be phased out in enterprises eligible for funding was 
found to be less than the 3,166 metric tonnes of HCFC 141b 
approved for phase-out under stage II of the HPMP, funding for 
stage II of the HPMP would be reduced to account for that 
reduced tonnage, at a rate of US$7.58/kg.

114.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(project management and monitoring)

UNDP $256,000 $17,920 $273,920

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyol, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector plan)

UNEP $300,000 $36,333 $336,333

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 60 per cent of the baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce HCFC 
consumption from the baseline by 48 per cent by 2020, 50 per cent 
by 2021, 56 per cent by 2022 and 60 per cent by 2023; and to 
issue a ban on the import and use in all sectors of HCFC-141b, 
pure or contained in pre-blended polyol, upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2020. The Government of India, UNDP, UNEP and the 
Government of Germany were requested to deduct 769.49 ODP 
tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible 
for funding.

3.4

$9,901,000 $722,879 $10,623,879Total for India 146.4

IRAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $200,000 $24,857 $224,857

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

2.3
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

Italy $403,203 $48,797 $452,000

pproved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

7.1

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNDP $1,298,170 $90,872 $1,389,042

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

23.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNIDO $473,567 $33,150 $506,717

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

8.4

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

Germany $645,500 $73,420 $718,920

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline, 
noting that the approach taken for the refrigeration and air-
conditioning sector was agreed on an exceptional basis owing to 
the special circumstances in the country. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent by 
2023; and to issue a ban on import and use of HCFC-141b pure or 
contained in pre-blended polyols upon completion of the 
conversion of all the eligible enterprises and no later than 1 July 
2023, a ban on new manufacturing capacity using HCFC-22 by 1 
January 2020, and a ban on the use of HCFC-22 in manufacturing 
of refrigeration and air conditioning equipment upon completion 
of the conversions of all the eligible enterprises and no later than 1 
January 2023. The Government, UNDP, UNEP, UNIDO and 
Germany were requested to deduct 162.37 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding. 
UNDP was requested to include in the submission of the request 
for the second funding tranche a report on the results of the 
conversion of the first 15 enterprises in the refrigeration and air-
conditioning manufacturing sector to low-global warming 
potential alternatives highlighting lessons learned and challenges 
faced.

3.6

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 4/2017-3/2019)

UNDP $222,094 $15,547 $237,641

$3,242,534 $286,643 $3,529,177Total for Iran 45.2
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JORDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

IBRD $526,956 $36,887 $563,843

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2022, to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce its HCFC 
consumption by 35 per cent of its baseline by 2020 and by 50 per 
cent of its baseline by 2022; that the Government would phase out 
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended 
polyols by 1 January 2022; that the Government would have 
flexibility in using the funds approved for the polyurethane foam 
sector to achieve a smooth and efficient HCFC 141b phase-out in 
line with the Agreement between it and the Executive Committee. 
The Government, the World Bank and UNIDO were requested to 
deduct 44.79 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

10.0

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $227,686 $15,938 $243,624

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2022, to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce its HCFC 
consumption by 35 per cent of its baseline by 2020 and by 50 per 
cent of its baseline by 2022; that the Government would phase out 
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended 
polyols by 1 January 2022; that the Government would have 
flexibility in using the funds approved for the polyurethane foam 
sector to achieve a smooth and efficient HCFC 141b phase-out in 
line with the Agreement between it and the Executive Committee. 
The Government, the World Bank and UNIDO were requested to 
deduct 44.79 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

2.8

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane spray foam sector)

UNIDO $164,485 $11,514 $175,999

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2022, to reduce HCFC consumption by 50 per cent of its baseline. 
Noted the commitment of the Government to reduce its HCFC 
consumption by 35 per cent of its baseline by 2020 and by 50 per 
cent of its baseline by 2022; that the Government would phase out 
HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-blended 
polyols by 1 January 2022; that the Government would have 
flexibility in using the funds approved for the polyurethane foam 
sector to achieve a smooth and efficient HCFC 141b phase-out in 
line with the Agreement between it and the Executive Committee. 
The Government, the World Bank and UNIDO were requested to 
deduct 44.79 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

3.5

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2017-12/2018)

IBRD $188,586 $13,201 $201,787
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$1,107,713 $77,540 $1,185,253Total for Jordan 16.3

KENYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) France $176,250 $21,346 $197,596

Approved on the understanding that future tranches of stage I 
and/or stage II of the HPMP for Kenya would be considered only 
after satisfactory resolution of the issues related to the import and 
export licensing and quota system of HCFCs identified in the 
verification report, and confirmed by an independent verification 
report; and if Kenya 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.

5.8

$176,250 $21,346 $197,596Total for Kenya 5.8

KOREA, DPR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(policy, refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $167,867 $11,751 $179,618

Noted that the enterprise Pyongyang Sonbong PU Foam Factory 
changed the selected technology from cyclopentane to methyl 
formate, and that the savings in incremental costs related to the 
change of technology would decrease the overall funding level 
under the Agreement by US $55,330; that UNEP is returning to 
the Multilateral Fund US$ 33,197, plus agency support costs of 
US $4,316, and that US$33,197, plus agency support costs of 
US$2,324 have been added to the third tranche being requested by 
UNIDO in accordance with decision 75/58(b) and (c); and that the 
Agreement had been updated based on the level of funding 
approved at the second tranche, the savings in incremental costs 
and the transfer of UNEP’s component to UNIDO. UNIDO was 
requested when submitting and implementing the current and 
future tranches of the HPMP, to follow an approach similar to that 
taken for the previous tranches of stage I of the HPMP in terms of 
compliance with the resolutions of the United Nations Security 
Council, the modality of disbursement, organizational structures 
and monitoring procedures; and to report on progress in the 
establishment of a fund-transfer mechanism in the context of the 
2016 annual progress and financial report.

2.1

$167,867 $11,751 $179,618Total for Korea, DPR 2.1

KYRGYZSTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2017-12/2018)

UNEP $148,262 $0 $148,262

$178,262 $2,700 $180,962Total for Kyrgyzstan

LEBANON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 4/2017-3/2019)

UNDP $198,515 $13,896 $212,411

$198,515 $13,896 $212,411Total for Lebanon

LESOTHO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Lesotho

LIBYA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (second year 
of phase IV: 12/2016-11/2017)

UNIDO $87,082 $6,096 $93,178

Approved without prejudice to the operation of the Montreal 
Protocol’s mechanism on-non compliance

$87,082 $6,096 $93,178Total for Libya

MADAGASCAR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Madagascar
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MALAWI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $60,000 $5,400 $65,400

 Approved on the understanding that UNEP will report on the 
progress in implementing the recommendations in the verification 
report in the next tranche submission; and if Malawi 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.

1.3

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

 Approved on the understanding that UNEP will report on the 
progress in implementing the recommendations in the verification 
report in the next tranche submission; and if Malawi 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.

$100,000 $10,600 $110,600Total for Malawi 1.3

MALAYSIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

UNDP $2,272,640 $159,085 $2,431,725

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 42.9 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 22.4 per cent in 2019, 35.0 per cent in 
2020, 40.0 per cent in 2021, and 42.9 per cent in 2022; to issue a 
ban on export of HCFC-141b contained in pre-blended polyols by 
31 December 2018 and a ban on the import and use of HCFC-
141b contained in pre-blended polyols by 1 January 2022; to 
phase-out all uses of HCFC-141b except in the solvent sector by 1 
January 2022; to limit consumption of HCFC-141b to 1 ODP 
tonne or less for use in the solvent sector by 1 January 2022; to 
issue a ban on import of refrigeration and air-conditioning (RAC) 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and 
the new installation of RAC equipment operating with HCFCs, by 
1 January 2020; and no longer to issue licenses for the import of 
HCFC-141, HCFC-142b, and HCFC 21. The Government and 
UNDP were requested to deduct 146.24 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

38.3
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(management and coordination)

UNDP $285,750 $20,003 $305,753

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 42.9 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 22.4 per cent in 2019, 35.0 per cent in 
2020, 40.0 per cent in 2021, and 42.9 per cent in 2022; to issue a 
ban on export of HCFC-141b contained in pre-blended polyols by 
31 December 2018 and a ban on the import and use of HCFC-
141b contained in pre-blended polyols by 1 January 2022; to 
phase-out all uses of HCFC-141b except in the solvent sector by 1 
January 2022; to limit consumption of HCFC-141b to 1 ODP 
tonne or less for use in the solvent sector by 1 January 2022; to 
issue a ban on import of refrigeration and air-conditioning (RAC) 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and 
the new installation of RAC equipment operating with HCFCs, by 
1 January 2020; and no longer to issue licenses for the import of 
HCFC-141, HCFC-142b, and HCFC 21. The Government and 
UNDP were requested to deduct 146.24 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $949,548 $66,468 $1,016,016

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 42.9 per cent of the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 22.4 per cent in 2019, 35.0 per cent in 
2020, 40.0 per cent in 2021, and 42.9 per cent in 2022; to issue a 
ban on export of HCFC-141b contained in pre-blended polyols by 
31 December 2018 and a ban on the import and use of HCFC-
141b contained in pre-blended polyols by 1 January 2022; to 
phase-out all uses of HCFC-141b except in the solvent sector by 1 
January 2022; to limit consumption of HCFC-141b to 1 ODP 
tonne or less for use in the solvent sector by 1 January 2022; to 
issue a ban on import of refrigeration and air-conditioning (RAC) 
equipment operated with HCFCs and on the manufacturing and 
the new installation of RAC equipment operating with HCFCs, by 
1 January 2020; and no longer to issue licenses for the import of 
HCFC-141, HCFC-142b, and HCFC 21. The Government and 
UNDP were requested to deduct 146.24 ODP tonnes of HCFCs 
from the remaining HCFC consumption eligible for funding.

45.3

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing, management and coordination)

UNDP $141,295 $10,597 $151,892

The Government of Malaysia and UNDP were requested to submit 
progress reports on a yearly basis on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche until the 
completion of the project, verification reports until approval of 
stage II, and the project completion report by the second meeting 
of the Executive Committee in 2018.

0.8

$3,649,233 $256,153 $3,905,386Total for Malaysia 84.4

MALDIVES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000
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$85,000 $85,000Total for Maldives

MAURITIUS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mauritius

MEXICO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (cleaning agent phase-out in refrigeration servicing 
sector)

Spain $76,991 $8,831 $85,822

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

2.3

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b in 
solvent)

UNIDO $851,229 $59,586 $910,815

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities  mentioned 
above.

19.5

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (HC demonstration and training)

Germany $325,000 $40,750 $365,750

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

4.0

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNIDO $314,280 $22,000 $336,280

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b in 
solvent)

Spain $700,000 $80,291 $780,291

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

Spain $280,000 $32,116 $312,116

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Noted the inclusion of Spain as a cooperating bilateral agency for 
the second (2016) and third tranches (2018) for activities in the 
aerosol and refrigeration servicing sectors; and that the Agreement 
between the Government and the Executive Committee had been 
updated based on the transfer of funding from UNIDO to Spain 
(US$1,056,991 for the second tranche and US$1,070,000 for the 
third tranche) for the implementation of activities mentioned 
above.

$2,587,500 $248,774 $2,836,274Total for Mexico 25.7

MICRONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Micronesia

MOLDOVA, REP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $104,850 $9,437 $114,287

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline, 
nothing that the amount for approval in principle was in line with 
decision 74/47(a)(iv). The Government, UNDP and UNEP were 
requested to deduct 0.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

0.2
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $26,100 $3,393 $29,493

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline, 
nothing that the amount for approval in principle was in line with 
decision 74/47(a)(iv). The Government, UNDP and UNEP were 
requested to deduct 0.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2017-12/2018)

UNEP $88,748 $0 $88,748

$219,698 $12,830 $232,528Total for Moldova, Rep 0.2

MONGOLIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $69,000 $8,970 $77,970

Noted that the Fund Secretariat had updated the Agreement to 
correctly reflect the maximum allowable consumption values for 
the years 2015-2019.

0.4

$69,000 $8,970 $77,970Total for Mongolia 0.4

MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Mozambique

NEPAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Nepal

PAKISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 4/2017-3/2019)

UNDP $287,318 $20,112 $307,430

$287,318 $20,112 $307,430Total for Pakistan
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PAPUA NEW GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (third tranche) Germany $301,000 $35,518 $336,518

Approved on the understanding that if Papua New 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.

1.2

$301,000 $35,518 $336,518Total for Papua New Guinea 1.2

PARAGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Paraguay

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $55,000 $4,950 $59,950

Approved on the understanding that if Rwanda were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing using 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 UNEP would report on the progress made in implementing the 
recommendations in the verification report at the time of the next 
tranche submission.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that if Rwanda were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing using 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 UNEP would report on the progress made in implementing the 
recommendations in the verification report at the time of the next 
tranche submission.

$85,000 $8,850 $93,850Total for Rwanda 0.2

25



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/77/76
Annex IX

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Saint Vincent and the Grenadines
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SAUDI ARABIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $600,000 $42,000 $642,000

Noted with concern, the delay in the implementation of activities 
in the foam manufacturing and refrigeration servicing sectors; that 
the conditions of Appendix 8-A of the Agreement between the 
Government and the Executive Committee had not been met, and 
portions of the funding (US$777,000, plus agency support costs of 
US$54,390 for UNIDO and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP) related to activities in the servicing 
sector could not be released as they were subject to the conditions. 
Approved, on an exceptional basis, the proposal to provide 
funding for the damaged equipment in accordance with sub-
paragraph 7(a) of the Agreement as reflected in the 
implementation plan. UNIDO was requested to prepare a report 
outlining the resolution of issues related to customs clearance, 
such as duties, taxes, demurrage fees, and any damages to 
equipment purchased by the Multilateral Fund to be submitted 
together with the fifth tranche request. Allowed submission of fifth 
tranche once the following conditions had been met: (i) 
completion of the conversion, to the agreed technology, of all PU 
foam enterprises included in stage I of the HPMP, establishment 
of the ban on HCFC-141b; and completion of the conversion at Al-
Watania, XPS foam enterprise, to a blend of isobutane, CO2 and 
HFO-1234ze; (ii) completion of conversion of all systems houses 
included in stage I of the HPMP to formulations with a  low-GWP 
potential, and at least ten workshops held by systems houses for 
downstream foam users; and (iii) adoption of a code of practice 
and e-licensing scheme; establishment of mandatory recovery and 
recycling of HCFCs and other ODS refrigerants; and the 
establishment of a ban on disposable refrigerant cylinders. 
Requested the return, to the same meeting at which the fifth 
tranche was submitted, of funds associated with any foam 
enterprise or systems house in stage I of the HPMP that decided 
not to convert to the agreed technology or not to participate in the 
HPMP, after taking into account the funds needed for conversion 
at the two newly identified enterprises (Bayt Al Awazil and 
Sahari). Approved, on an exceptional basis, and on the 
understanding that the Treasurer would withhold the amount of 
US$966,254, consisting of US$777,000 plus agency support costs 
of US $54,390 for UNIDO, and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP, until receipt of a comprehensive 
report demonstrating that the conditions specified in Appendix 8-
A had been met, on the understanding that, if the report were not 
provided by the first regular meeting of 2018, the amount 
ofUS$966,254 would be returned to the Multilateral Fund, and 
that a request for those funds could be made by the Government 
only once the conditions in Appendix 8-A had been fully met.

47.9
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HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNIDO $1,166,600 $81,662 $1,248,262

Noted with concern, the delay in the implementation of activities 
in the foam manufacturing and refrigeration servicing sectors; that 
the conditions of Appendix 8-A of the Agreement between the 
Government and the Executive Committee had not been met, and 
portions of the funding (US$777,000, plus agency support costs of 
US$54,390 for UNIDO and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP) related to activities in the servicing 
sector could not be released as they were subject to the conditions. 
Approved, on an exceptional basis, the proposal to provide 
funding for the damaged equipment in accordance with sub-
paragraph 7(a) of the Agreement as reflected in the 
implementation plan. UNIDO was requested to prepare a report 
outlining the resolution of issues related to customs clearance, 
such as duties, taxes, demurrage fees, and any damages to 
equipment purchased by the Multilateral Fund to be submitted 
together with the fifth tranche request. Allowed submission of fifth 
tranche once the following conditions had been met: (i) 
completion of the conversion, to the agreed technology, of all PU 
foam enterprises included in stage I of the HPMP, establishment 
of the ban on HCFC-141b; and completion of the conversion at Al-
Watania, XPS foam enterprise, to a blend of isobutane, CO2 and 
HFO-1234ze; (ii) completion of conversion of all systems houses 
included in stage I of the HPMP to formulations with a  low-GWP 
potential, and at least ten workshops held by systems houses for 
downstream foam users; and (iii) adoption of a code of practice 
and e-licensing scheme; establishment of mandatory recovery and 
recycling of HCFCs and other ODS refrigerants; and the 
establishment of a ban on disposable refrigerant cylinders. 
Requested the return, to the same meeting at which the fifth 
tranche was submitted, of funds associated with any foam 
enterprise or systems house in stage I of the HPMP that decided 
not to convert to the agreed technology or not to participate in the 
HPMP, after taking into account the funds needed for conversion 
at the two newly identified enterprises (Bayt Al Awazil and 
Sahari). Approved, on an exceptional basis, and on the 
understanding that the Treasurer would withhold the amount of 
US$966,254, consisting of US$777,000 plus agency support costs 
of US $54,390 for UNIDO, and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP, until receipt of a comprehensive 
report demonstrating that the conditions specified in Appendix 8-
A had been met, on the understanding that, if the report were not 
provided by the first regular meeting of 2018, the amount 
ofUS$966,254 would be returned to the Multilateral Fund, and 
that a request for those funds could be made by the Government 
only once the conditions in Appendix 8-A had been fully met.

43.2
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HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing, custom training and monitoring)

UNEP $250,400 $31,018 $281,418

Noted with concern, the delay in the implementation of activities 
in the foam manufacturing and refrigeration servicing sectors; that 
the conditions of Appendix 8-A of the Agreement between the 
Government and the Executive Committee had not been met, and 
portions of the funding (US$777,000, plus agency support costs of 
US$54,390 for UNIDO and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP) related to activities in the servicing 
sector could not be released as they were subject to the conditions. 
Approved, on an exceptional basis, the proposal to provide 
funding for the damaged equipment in accordance with sub-
paragraph 7(a) of the Agreement as reflected in the 
implementation plan. UNIDO was requested to prepare a report 
outlining the resolution of issues related to customs clearance, 
such as duties, taxes, demurrage fees, and any damages to 
equipment purchased by the Multilateral Fund to be submitted 
together with the fifth tranche request. Allowed submission of fifth 
tranche once the following conditions had been met: (i) 
completion of the conversion, to the agreed technology, of all PU 
foam enterprises included in stage I of the HPMP, establishment 
of the ban on HCFC-141b; and completion of the conversion at Al-
Watania, XPS foam enterprise, to a blend of isobutane, CO2 and 
HFO-1234ze; (ii) completion of conversion of all systems houses 
included in stage I of the HPMP to formulations with a  low-GWP 
potential, and at least ten workshops held by systems houses for 
downstream foam users; and (iii) adoption of a code of practice 
and e-licensing scheme; establishment of mandatory recovery and 
recycling of HCFCs and other ODS refrigerants; and the 
establishment of a ban on disposable refrigerant cylinders. 
Requested the return, to the same meeting at which the fifth 
tranche was submitted, of funds associated with any foam 
enterprise or systems house in stage I of the HPMP that decided 
not to convert to the agreed technology or not to participate in the 
HPMP, after taking into account the funds needed for conversion 
at the two newly identified enterprises (Bayt Al Awazil and 
Sahari). Approved, on an exceptional basis, and on the 
understanding that the Treasurer would withhold the amount of 
US$966,254, consisting of US$777,000 plus agency support costs 
of US $54,390 for UNIDO, and US$120,000, plus agency support 
costs of US$14,864 for UNEP, until receipt of a comprehensive 
report demonstrating that the conditions specified in Appendix 8-
A had been met, on the understanding that, if the report were not 
provided by the first regular meeting of 2018, the amount 
ofUS$966,254 would be returned to the Multilateral Fund, and 
that a request for those funds could be made by the Government 
only once the conditions in Appendix 8-A had been fully met.

43.2

$2,017,000 $154,680 $2,171,680Total for Saudi Arabia 134.3
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SENEGAL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $80,000 $10,400 $90,400

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
starting point and funding level; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 
20.96 ODP tonnes, based on the verification report submitted to 
the 77th meeting, and that the revised funding level for stage I of 
the HPMP for Senegal was US$630,000 plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii).

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $80,000 $6,000 $86,000

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
starting point and funding level; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 
20.96 ODP tonnes, based on the verification report submitted to 
the 77th meeting, and that the revised funding level for stage I of 
the HPMP for Senegal was US$630,000 plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii).

$160,000 $16,400 $176,400Total for Senegal

SIERRA LEONE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Sierra Leone

SOMALIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $141,500 $9,905 $151,405

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
starting point and the change in monitoring institutions; and that 
the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 18.10 ODP tonnes, consisting of 16.42 
ODP tonnes of HCFC-22 and 1.68 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in imported pre-blended polyols.

1.3

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(additional security)

UNIDO $45,000 $3,150 $48,150

Approved, on an exceptional basis, the additional funding for the 
security-related costs to enable the implementation of the 
programme, in line with decision 67/28(h).
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
III: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$271,500 $13,055 $284,555Total for Somalia 1.3

SOUTH SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption at 
1.64 ODP tonnes, based on the data collected from the survey 
during preparation for stage I of the HPMP. The Government, 
UNDP and UNEP were requested to deduct 0.57 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption.

$20,000 $2,600 $22,600Total for South Sudan

SURINAME

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2016-11/2018)

UNEP $93,866 $0 $93,866

$93,866 $93,866Total for Suriname

SWAZILAND

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that if Swaziland 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 that 
the Agreement between the Government and the Executive 
Committee had been updated based on the revised HCFC baseline 
for compliance.

$50,000 $6,500 $56,500Total for Swaziland

THAILAND

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

IBRD $120,000 $8,400 $128,400
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REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (commercial refrigeration sector)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

SOLVENT

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (solvent sector)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(foam sector plan)

IBRD $618,803 $43,316 $662,119

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to correct the 
consumption targets for 2018 and to reflect reduction in funding 
amounting to US$381,197 plus agency support costs in the third 
tranche. The Government of Thailand and the World Bank was 
requested, upon submission of the request for the fourth tranche of 
stage I of the HPMP, to confirm completion of HCFC-22 phase-
out in the manufacturing of air-conditioners with a capacity of less 
than 50,000 BTUs per hour and in the production of HFC-32 
based air-conditioners by all manufacturing enterprises; 
enforcement of regulations prohibiting, from 1 January 2017, the 
manufacture of HCFC-22-based air-conditioners with a capacity 
of less than 50,000 BTUs per hour intended for sale in domestic 
markets, as well as the use of HCFC-141b in bulk and in pre-
blended polyols in manufacturing in the foam sector except for in 
spray foam; and development of a final plan of action addressing 
the foam sector and all remaining activities in the refrigeration 
servicing sector for the implementation of stage I of the HPMP, as 
well as fund balances that might be returned and/or funding 
associated with the future tranches that might not be requested on 
the basis of the plan of action, with the understanding that the total 
phase-out of HCFC specified in Appendix 2-A of the Agreement 
would be achieved.

14.2

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

IBRD $90,000 $6,300 $96,300

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2017-12/2018)

IBRD $443,735 $31,061 $474,796

$1,452,538 $101,677 $1,554,215Total for Thailand 14.2

TOGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Togo
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TUNISIA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (polyurethane foam sector)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $60,000 $4,200 $64,200

$120,000 $8,400 $128,400Total for Tunisia

UGANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

Approved on the understanding that if Uganda 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 $23,500 $3,055 $26,555

Approved on the understanding that if Uganda 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.

$63,500 $6,655 $70,155Total for Uganda 0.1

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNDP $100,000 $7,000 $107,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline. 
Noted the commitment by the Government to ban imports of 
HCFC-141b, both pure and contained in imported pre-blended 
polyols, after the conversion of enterprises had been completed, 
and no later than 1 January 2021. The Government and UNDP 
were requested to deduct 11.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding and noting that 
no further funding would be available for consumption of HCFC-
141b contained in imported pre-blended polyols.

1.0
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(implementation and monitoring)

UNDP $35,800 $2,506 $38,306

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline. 
Noted the commitment by the Government to ban imports of 
HCFC-141b, both pure and contained in imported pre-blended 
polyols, after the conversion of enterprises had been completed, 
and no later than 1 January 2021. The Government and UNDP 
were requested to deduct 11.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding and noting that 
no further funding would be available for consumption of HCFC-
141b contained in imported pre-blended polyols.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $178,200 $12,474 $190,674 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline. 
Noted the commitment by the Government to ban imports of 
HCFC-141b, both pure and contained in imported pre-blended 
polyols, after the conversion of enterprises had been completed, 
and no later than 1 January 2021. The Government and UNDP 
were requested to deduct 11.25 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding and noting that 
no further funding would be available for consumption of HCFC-
141b contained in imported pre-blended polyols.

$314,000 $21,980 $335,980Total for Uruguay 1.0

VANUATU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
1/2017-12/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Vanuatu

VENEZUELA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2017-12/2018)

UNDP $365,414 $25,579 $390,993

$365,414 $25,579 $390,993Total for Venezuela

VIETNAM

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 7/2017-6/2019)

UNEP $152,289 $0 $152,289

$152,289 $152,289Total for Vietnam
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ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $70,000 $6,300 $76,300

Approved on the understanding that if Zambia 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.

0.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Approved on the understanding that if Zambia 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

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2016-11/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$190,000 $10,850 $200,850Total for Zambia 0.4

GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2017) IBRD $0 $1,725,000 $1,725,000

Compliance Assistance Programme: 2017 budget UNEP $9,776,000 $782,080 $10,558,080

UNEP was requested to continue to submit an annual work 
programme and budget for the CAP that included detailed 
information on the progress of the four new activities identified in 
the 2016 work programme for which where the global funds 
would be used until their completion; extension of the 
prioritization of funding between CAP budget lines so as to 
accommodate changing priorities, and details on the reallocations 
made in its budget pursuant to decisions 47/24 and 50/26; and 
reporting on the current levels of staff posts and information for 
the Executive Committee on any changes thereto, particularly with 
respect to any increased budget allocations. UNEP was requested 
to review the overall structure of the CAP and to consider its 
operations and regional structure in addressing emerging needs 
and new challenges, and to submit a final report of that review to 
the Executive Committee for consideration at its 79th meeting.

Core unit budget (2017) UNDP $0 $2,055,000 $2,055,000

Core unit budget (2017) UNIDO $0 $2,055,000 $2,055,000

$9,776,000 $6,617,080 $16,393,080Total for Global

1,210.6GRAND TOTAL $92,052,823 $12,674,116 $104,726,939
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(ODP)

IBRD 210.2 $9,213,107 $2,369,917 $11,583,024
UNDP 323.7 $33,563,620 $4,412,785 $37,976,405
UNEP 171.5 $17,431,008 $1,377,292 $18,808,300
UNIDO 453.2 $27,320,252 $3,979,919 $31,300,171

5.8 $176,250 $21,346 $197,596France
23.6 $1,916,500 $224,314 $2,140,814Germany
17.4 $1,295,095 $156,905 $1,452,000Italy

2.9 $80,000 $10,400 $90,400Japan
2.3 $1,056,991 $121,238 $1,178,229Spain

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 52.0 $4,524,836 $534,203 $5,059,039
52.0 $4,524,836 $534,203 $5,059,039TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Phase-out plan 1,158.6 $72,017,417 $5,276,049 $77,293,466
1,158.6 $72,017,417 $5,276,049 $77,293,466TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $180,000 $12,600 $192,600
Refrigeration $90,000 $6,300 $96,300
Solvent $90,000 $6,300 $96,300
Phase-out plan $510,000 $49,500 $559,500
Several $14,640,570 $6,789,164 $21,429,734

$15,510,570 $6,863,864 $22,374,434TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 1,210.6 $92,052,823 $12,674,116 $104,726,939
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Balances on projects returned at the 77th meeting 
 
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
Germany (per decision 77/2(a)(vi))* 133,732 17,347 151,079 
Italy (per decision 77/2(a)(iii))** 76,711 8,783 85,494 
Japan (per decision 77/2(a)(iii))** 209 27 236 
UNDP (per decision 77/2(a)(ii) 244,115 18,478 262,593 
UNEP (per decision 77/2(a)(ii)) 126,301 17,643 143,944 
UNIDO (per decision 77/2(a)(ii)) 42,829 2,664 45,493 
World Bank (per decision 77/2(a)(ii)) 0 411,441 411,441 
Total 623,897 476,383 1,100,280 
*Offset against bilateral projects approved at the 77th meeting.   
**Cash transfer.    
    

Adjustment arising from the 77th meeting for transferred projects 
 
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
UNIDO (per decision 77/16(b)) 131,938 11,874 143,812 
UNIDO (per decision 77/62(b)(ii)) 21,467 0 21,467 

    
Interest accrued 

    
Agency Interest accrued (US $) Country 
Italy (per decision 77/2(a)(iii))* 29,552   
UNIDO (per decision 77/19(b)) 24,945 China - Foam XPS 
World Bank (per decision 77/20(b)) 3,443 China - Foam Rigid 
UNDP (per decision 77/21(b)) 103,708 China - ICR 
UNIDO (per decision 77/22(b)) 62,305 China - Room Air-Conditioning 
UNDP (per decision 77/23(b)) 2,656 China - Solvent 
UNEP (per decision 77/24(b)) 663 China  - Servicing 
UNDP (per decision 77/62(b)(i)) 105,346  
*Cash transfer.    
    

Net allocations based on decisions of the 77th meeting 
 
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
France 176,250 21,346 197,596 
Germany 1,782,768 206,967 1,989,735 
Italy 1,295,095 156,905 1,452,000 
Japan  80,000 10,400 90,400 
Spain 1,056,991 121,238 1,178,229 
UNDP  33,107,795 4,394,307 37,502,102 
UNEP 17,304,044 1,359,649 18,663,693 

UNIDO 27,343,578 3,989,129 31,332,707 
World Bank 9,209,664 1,958,476 11,168,140 
Total  91,356,185 12,218,417 103,574,602 
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  العاشرالمرفق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطيةحكومة بين معدل اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

 
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما  .1

ألف ("المواّد") إلى  - 1يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بما يتماشى مع  2018يناير / كانون الثاني  1ألوزون بحلول قدرات استنفاد ا طن من 66,30كمية ثابتة قدرھا 

 الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.

من   2- 1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  -2    التذييل

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة -1المشار إليھا في التذييل 
تمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من ال3في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

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

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث ألف للبلد.  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

وفقا يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة 5ية للفقرة الفرع

بتكليف من ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2-1الصف للمواد كما يأتي في 
 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد تمتنع اللجنة التنفيذية  .5 عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ميع السنوات المعنيّة. ألف لج- 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 

السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 ؛طلب التمويلالتنفيذية الذي يقدم فيه 

بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق  أن يتم التحقق  )ب (
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   )ج (
دم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متق

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  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 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المح .6
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

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

جنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق الل .7
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل  - 1ھذه المبالغ وفقا

 ألف:

ثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُوً  عمليات إعادة  )أ (
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

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

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب (
عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون 

 السنوي الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في خطة   )ج (
اللجنة التنفيذية  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتطلب ذلك موافقة من

كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير 
التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد 

على أن يؤدي أي وفورات محتملة المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد 
في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھذا 

 االتفاق وفقا لذلك؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
يھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عل

للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي 
) ال تحصل أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية 2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 
 كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛
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م البلد ببحث إمكانية استخدام أنظمة الھيدروكربون السابقة الخلط بدال من خلطھا محليا، وذلك يلتز  (ھ)
بالنسبة لمؤسسات الرغاوي المشمولة بالمشروع الشامل، إذا كان ذلك مناسبا من الوجھة التقنية، 

  وممكنا من الوجھة االقتصادية ومقبوال من المؤسسات؛

ق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندو  )ه (
 بموجب ھذا االتفاق.

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

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

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ھا أو على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم ب يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

، واليونيب  اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد الوكالة المنفذة الرئيسية  المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة

على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
 االتفاق. إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا

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

ذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنف
باء - 6وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 

وكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية وال
في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ،  أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق.
من  4-2و 2-2لة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة] بالرسوم المحددة في الصفوف على تزويد الوكا

 ألف.-2  التذييل

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر ع-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد و لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. 
بلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن ال

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

ل")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، التمويل بسبب عدم االمتثا
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا 

ن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، ل
  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .12
   .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية سوف يستجيب .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالعلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 ق.المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفا

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

، فسيرجأ إتمامھا 7(د) والفقرة 5التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات 
(أ) 1حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 ف ذلك.ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خال-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1و

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

وقف برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) كونه الوكالة المتعاونة فيما أي االجتماع الخامس والسبعين، ف .16
يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ولذلك، تمتد مسؤوليات اليونيب بموجب ھذا االتفاق حتى االجتماع الخامس 

المعقود بين حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسبعين فقط. وھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق 
  واللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 62,0 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 16,0 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 78,0    المجموع
 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 تفاصيلال الصف

1-1  
واد  ال لم ول مونتري ات بروتوك دول تخفيض ج

ى  ة األول يم، المجموع ق ج ن المرف ان م (أطن
 قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق 70.2 7870.270.270.2

1-2 
ي من  ه لالستھالك الكل الحد األقصى المسموح ب
ان من  ى (أطن مواد المرفق جيم، المجموعة األول

 قدرات استھالك األوزون) 
 ال ينطبق 66.3 70.270.270.2*

ذة  2-1 ة المنف ه للوكال ق علي ل المتف ية التموي الرئيس
 (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

123,700506,680167,8670 40,000 838,247 

ية (دوالر  2-2 ذة الرئيس ة المنف م الوكال اليف دع تك
 أمريكي) 

8,65935,46811,7510 2,800 58,678 

ة  2-3 ذة المتعاون ة المنف ه للوكال ق علي ل المواف التموي
 ) (دوالر أمريكي)اليونيب(

10,303000 0 10,303 

ة (دوالر  2-4 ذة المتعاون ة المنف م الوكال اليف دع تك
 أمريكي)

1,339000 0 1,339 

 848,550 40,000 134,003506,680167,8670 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) إجمالي  3-1

 60,017 2,800 9,99835,46811,7510 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) إجمالي 3-2

 908,567 42,800 144,001542,148179,6180 (دوالر أمريكي) االتكاليف المتفق عليھ إجمالي 3-3
 4.03  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1

دروفلوروكربون 4-1-2 ن المشروعات  22-الھي ه م ين إزالت ذي يتع تنفاد ال درات اس ن ق ان م ابق (باألطن ي الس ا ف ق عليھ المواف
  األوزون)

 ال ينطبق

 57.97  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروفلوروكربون 4-1-3
 16.00  قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من 141-مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1

تنفاد 141-الھيدروفلوروكربون 4-2-2 درات اس ان من ق ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطن
  األوزون)

 ال ينطبق

 0.00  ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروفلوروكربون 4-2-3
طن من قدرات استنفاد األوزون، وھو أعلى من  80.00قّدرت حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية استھالكا بمقدار   (*)

  خط أساس االمتثال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

في السنة المحددة في  األولسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع  .1
 ألف.-2 التذييل

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
    

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقويمية، تقدم فيه البيانات حسب السنة ال، 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 المادة حسبن 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 وأنة المدرجة في الخطة، مختلفالنشطة األب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة.  يوفر

، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه د واستخدام بن
تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي من ھذا االتفاق، أو  7  في الفقرة

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
 ن األنشطة في السنة الحالية؛معلومات ع

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع
(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؛

شريحة التالية، ال حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
ي تغييرات ممكنة من الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أ

المحددة في الفقرة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

ة كجزء من نفس الوثيقة بوصفه . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبليالشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

سنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة ال
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1مس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خ  (ھ)
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

سيتم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  .1
المسؤولية عن تنسيق وتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  المنفذة المتعاونة. وستتولى وحدة إدارة المشروع

الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتضمن دور وحدة إدارة المشروع ما يلي: إعداد خطة التنفيذ السنوية، وتنفيذ أنشطة 
التبريد،  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ورصد وتنسيق األنشطة المتعلقة بمصنع إنتاج معدات

تقرير مرحلي سنوي؛ وتقديم الدعم للوكالة ومصنع غازات التبريد ومصانع رغاوي؛ وتنفيذ التدقيق السنوي؛ وإعداد 
 المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة للتحقق من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

وسيتم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع قرارات مجلس األمن التابع لألمم  .2
. وستؤخذ في الحسبان توصيات فريق االستعراض التابع لألمم 2094و 2087و 1874و 1718و 1695المتحدة 

يا إلى البلد. وسوف تستخدم اإلجراءات الثابتة المتحدة المعني بالتغييرات اإلجرائية، وذلك لنقل المعدات والتكنولوج
لوكاالت األمم المتحدة في البلد، والسيما تدابير الشراء المعدلة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتوريد المعدات 
ة والخدمات، وذلك لتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحت مسؤولية الوكالة المنفذ

الرئيسية. وأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحت مسؤولية الوكالة المنفذة المتعاونة، 
تنفيذھا باستخدام طرائق الصرف، والھياكل التنظيمية المسؤولة أيضا عن مشروع التعزيز المؤسسي، سيتم 

 والترتيبات اإلجرائية المطبقة في مشروع التعزيز المؤسسي.

وافق البلد على الوصول دون عائق إلى مواقع المشروع بواسطة الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة ي .3
 المتعاونة إلى الحد الضروري لتنفيذ المشروع، ورصده واإلشراف عليه.

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ألنشطةستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من ا .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

 ألف؛-4 قاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـلمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والت  )ب (

إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

قدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والت  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على   )ه (
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4ييل النحو المحدد في التذ

 ؛األنشطة التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )و (

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز (

فيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تن  )ح (
  الدقيق عن البيانات؛
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 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  )ط (

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي (
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو لمتعاونة، والوكالة المنفذة ا

 ثنائية معنية؛

   ؛التأكد من أن الصرف المنفذ للبلد يستند إلى استخدام المؤشرات  )ك (

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل (

أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ  .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

- 4(ب) من التذييل 1لفقرة الفرعية (ب) من االتفاق وا5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة  مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات عند الضرورة؛  )أ (

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة ، والرجوع إلى الوكالة   )ب (
 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على   )ج (
 ألف.-4ذييل النحو الوارد في الت

  ضمان وجود آلية تشغيلية للسماح بالتنفيذ الفعال والشفاف لخطة التنفيذ واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛  )د (

 التأكد من أن الصرف المنفذ للبلد يستند إلى استخدام المؤشرات.  )ه (

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )و (

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
عن كّل  دوالرا أمريكيا 105من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من التذييل  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من المواد المستنفدة لألوزون كيلوغرام 
 ألف.-2من التذييل  2-1 لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصفألف -2
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  الحادي عشرالمرفق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف اريترياحكومة بين معدل اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  اريتريا يمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
من  0,71ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1ل المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعما

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  مونتلایر.

 

من  2-1تھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االس 2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلایر لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

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

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز -1واد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل بموجب ھذا االتفاق لجميع الم

  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد.  3-1-4 المستوى المحدد لكل مادة في الصف األفقي

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من ح 3- يث 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 

 

ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحّقق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك  (ب) من5وفقا للفقرة الفرعية  4-
ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة المعنية.

 

ديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تق 5-
 يوما من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: 60بالشروط التالية قبل 

 

ھي جميع أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج 

 ؛طلب التمويلالقطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

كل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق أن يتم التحقق بش ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
قدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى مت
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4يل أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذي  (د) 
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 
جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة وأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة 

  ؛ھذه الخطةالتنفيذية على 

كومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين أن تكون الح  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال 

جدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول البلد لل
  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ألنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ ا -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 أعاله. 4المبّين في الفقرة 

 

لغ الموافق عليھا، أو جزء وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبا 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل  من ھذه المبالغ وفقا

 ألف:-1

 

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدمة   (أ)
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5رة الفرعية حسبما ھو متوقع في الفق

  أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛  التي يمكن أن تتعلقالمسائل   )1(

  ى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ التغييرات التي تؤدي إل  )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

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

  تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية   (ب)
قرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في ت

  السنوي الالحق؛

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة   (ج)
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.
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سوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

 

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

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  لديوافق الب 9-
التي ُيضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة 

ونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت الي
المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. وُيوافق البلد على 

المتعّدد األطراف أو  عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق
 في إطار برنامج 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-
(ب). وتشمل  5ر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحص

ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
ھا في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص علي

باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6التذييل 
والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ 

تفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا اال
للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 

 ألف.-2من التذييـل  4-2و   2-2بالرسوم المبّينـة في الصفين األفقيين 

 

عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على  التمويل إلى وضعه وفقا
لى وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة ع

ألف  -7التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 
("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة 

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 

  أعاله. 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

ديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتع 12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
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والوكالة المنفذة [الوكالة المنفذة الرئيسية  ،سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية 13-
 ]الوكالة المنفذة المتعاونة[تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  لتيسير ]المتعاونة

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 

نة التالية يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية الس 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 
(د) 1(ب) و1(أ) و1. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1و

 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  تنفذ جميع الشروط 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.

السابع واللجنة التنفيذية في االجتماع  إريتريالمعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق ا  .16
  للجنة التنفيذية. والستين 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

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

  I 1.08ج  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 التفاصيل الصف
 

 المجموع 2020

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

ير متوفرغ 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 1.09 غير متوفر  

الحد األقصى المسموح به لالستھالك 2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة

األولى (أطنان قدرات استھالك 
 األوزون)

 غير متوفر 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 1.09 غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 1.2
) ئةللبيالرئيسية (برنامج األمم المتحدة 

 (دوالر أمريكي)

40,000 00029,00000 0 21,000 90,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي)

5,200 0003,77000 0 2,730 11,700 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 3.2
 ) (دوالر أمريكي)اليونيدوالمتعاونة (

40,000 00080,00000 0 0 120,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة 4.2
 (دوالر أمريكي)

3,600 0007,200000010,800 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر 1.3
 أمريكي)

80,000 000109,00000021,000210,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر 2.3
 أمريكي)

8,800 00010,9700002,73022,500 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر 3.3
 أمريكي)

88,800 000119,97000023,730232,500 

 0.38  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
   0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -كربون إزالة الھيدروكلوروفلورو2.1.4
 0.70 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

لنظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة سيجري ا .1
 ألف.-2المحددة في التذييل 
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1

 

حرز منذ االموافقة على الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما تقرير مسرود، بشأن التقدم الم  (أ)
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات 

وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك  المدرجة في الخطة،
من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات مقارنة 
بخطة الشريحة السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7فيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبالغ خالل تن
من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة 

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  في السنة الحالية؛ األنشطة

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

لب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل ط
(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، الش حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج) ريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ

ة  يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي رات ممكن تغيي
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  السنواتمن المنظور أن تطرأ عل

على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 
كجزء من نفس الوثيقة  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبليةالخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا

  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ديمھا حسبعلى اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت  . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

رة  التقرير (انظر الفق ة مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب السنة التقويمي
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1لي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوا  )ھ( 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 

 

سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھا ھذه   1
  ة.الخطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلقة   2
برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد 
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الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة لمختلف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وستضطلع 
من المواد المستنفدة غير القانونية المنفذة المتعاونة، بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات 

  لألوزون، وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.

 

 وكالة المنفذة الرئيسيةألف: دور ال -6التذييل 
 

ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة، يمكن تحديدھا بشكل أكبر في وثيقـة   1
  المشروع ولكنھا تشمل على األقل ما يلي:

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)
ه، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة ب

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

السنوية المرتبطة بھا قد  تقديم تحقّق إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة  (ج)
 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   (د)
 ألف؛-4من التذييل (د) 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على   )ھ(
ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تقديم -4النحو المحدد في التذييل 

 نفذة المتعاونة؛تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة الم

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة   (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

غ ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبال  (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
انية ولتمويل كل وكالة منفذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميز

 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)

عتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين اال 2
منظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك 
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(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4يل التذي

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة أكثر في الخطة الشاملة، ولكنھا   1
  تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ   (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7يل التذي
  
عن كّل  دوالرا أمريكيا 180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف المواد المستنفدة لألوزون كيلوغرام 
 ألف.-2من التذييل  2-1ة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف لكل سن
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 الثاني عشرالمرفـق 
  

  للصندوق المتعدد األطراف بين حكومة  منغوليا واللجنة التنفيذيةمعدل  تّفاقا
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض جمھورية منغوليا  (" يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
من  0,4ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل  في

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

من  2-1بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام  2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي-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 جيم، المجموعة األولى": الھدف) باعتباره الخ مواد المرفق

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في - 1المواد المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل 
 المواد.(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من   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  -3عات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتما
 التمويل").

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  4-
من ھذا االتفاق، على النحو  ألف ("األھداف والتمويل")-2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في تاصف 

 (ب) من ھذا االتفاق. 5المبيّن في 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  60بالشروط التالية قبل  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 

ي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات الت
 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 -4تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل رير عن 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  20ق عليھا سابقا يزيد عن من الشريحة المواف
  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  ي يُطلب فيھ ى السنة الت ل الشريحة تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت تموي

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؛

 
ما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين 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 

 خالل مدة ھذا االتفاق. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال
  

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  - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  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 وإزالة ل ألف. وإعادات -1لمواد 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. 

نفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة ت
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.

لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد 8-
 لما يلي:

د تطرأ  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ار الكامل الش )ب ( ين االعتب ة بع ذة المعني المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب روط 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-
مم المتحدة برنامج األ(التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافت اليونيب 

على أن تكون  اليابانحكومة  للبيئة) على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقت
الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد 

وافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم بموجب ھذا االتفاق. ويُ 
التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا 

  االتفاق.
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األنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام ب 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
(ب). وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة 
في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا 

يق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة باء في إطار التنس–6في قائمة التذييل 
الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 

فق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوا
من  4-2و   2- 2على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الصفوف األفقية 

 ألف.-2التذييـل 

دة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحد 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
ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منق

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف، عن ّكل طن من  -7المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير 

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 

 .5ذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة اتخا

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 
 بلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في ال

الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  ،سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية 13-
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على 

 المتثال لھذا االتفاق.المعلومات الضرورية للتحقق من ا

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
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.

جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تنفذ  15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

دل يحل مكان االتفاق المعقود بين حكومة منغوليا واللجنة المركزية في االجتماع الحادي إن ھذا االتفاق المع  -16
  والسبعين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

1,4 األولى جيم 22-كربونالھيدروكلوروفلورو
 
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيل  الصف
جدول تخفيضات  1.1

بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان 
قدرات استنفاد 

 األوزون)*

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 

غير 
 متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون) 

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

1.4 1.4 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.4 

غير 
 متوفر

التمويل المتفق عليه  1.2
فذة الرئيسية للوكالة المن

(اليونيب) (دوالر 
 236,000 37,000 0 0 0 69,000 0 0 65,000 0 65,000 أمريكي)

تكاليف دعم الوكالة  2.2
المنفذة الرئيسية (دوالر 

 30,680 4,810 0 0 0 8,970 0 0 8,450 0 8,450 أمريكي) 
التمويل المتفق عليه  3.2

للوكالة المنفذة المتعاونة 
الر (حكومة اليابان) (دو

 أمريكي)
130,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0  130,000 
تكاليف دعم الوكالة  4.2

المنفذة المتعاونة (دوالر 
 16,900  0 0 0 0 0 0 0 0 16,900 أمريكي) 

إجمالي التمويل المتفق  1.3
 عليه (دوالر أمريكي)

195,00
0 0 65,000 0 0 69,000 0 0 0 37,000 366,000 

مجموع تكاليف الدعم  2.3
 47,580 4,810 0 0 0 8,970 0 0 8,450 0 25,350 والر أمريكي)(د

إجمالي التكاليف المتفق  3.3
 عليھا (دوالر أمريكي)

220,35
0 0 73,450 0 0 77,970 0 0 0 41,810 413,580 

استنفاد األوزون)أطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4  1.0 
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0.4 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
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 على التمويل لجدول الزمني للموافقةاألف:  -3التذييل 
 

ر في  1 اع األخي ل االجتم يس قب ه في موعد ل ة علي ة للموافق ل الشرائح المقبل سيجري النظر في تموي
 ألف.-2السنة المحددة في التذييل 

  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 
  

  أجزاء:سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة   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 

ف الن ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف اطات المدرج ش
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  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت تخصيص 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
ضا معلومات عن (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أي5المحددة 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

يم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقد
(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؛

ريحة التالي  (ج) ي الش ا ف طلع بھ ي سيُض اطات الت ي للنش ذ وصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م
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 ال ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل رة المنظور أن تط ي الفق ددة ف نة المح وصف 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 للم وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم قررات 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 اله) (أ) أع1كل 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 و ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل أعاله. ومع أن المعلومات الكمي المقبل
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
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  واألدوار المتعلقة به ألف: مؤّسسات الرصد -5التذييل  
     

 سيكون الرصد الشامل مسؤولية وحدة األوزون الوطنية في وزارة الصناعات.  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
 مشتركة مع البيانات المجمعة من الموزعين والمستھلكين.

 األوزون الوطنية مسؤولية اإلبالغ وتقديم التقارير التالية بطريقة حسنة التوقيت:ستتولى وحدة  3

 تقارير سنوية عن استھالك المواد تقدم ألمانة األوزون. (أ)

 تقارير سنوية عن التقدم في تنفيذ ھذا االتفاق تقدم للجنة التنفيذ للصندوق المتعدد األطراف. (ب)

 للوكالة المنفذة الرئيسية.تقارير تتعلق بالمشروع تقدم  (ج)

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ى النحو   1 ـة المشروع عل ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيق
  التالي:

راءات والمت  (أ) اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي طلّب
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ـ  (ب) ـن في التذيي ى النحو المبي ـة عل ـر الالحق ـة والتقاريـ ـذ الشريح ـداد خطة تنفي ل مساعدة البلد في إع
 ؛ألف-4

د أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنو  (ج) ية 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؛-4التذييل  (د) من1(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

 متعاونة؛تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة ال

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؛

  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
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الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو  والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود
 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 بع 2 ين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظم
تھالك  ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ مس

ة -1المواد المذكورة في التذييل  الفقرة الفرعي ا جاء ب ة 5ألف، وفقا لم رة الفرعي اق والفق (ب) 1(ب) من االتف
 ألف.-4التذييل  من

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -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:

  عند الطلب؛تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة   (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؛

لنحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على ا  (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  2-1في الصف  كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد
  ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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  الثالث عشرالمرفـق 
  

  بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافمعدل مراجع اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء جمھورية سوازيلند  (" يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1خفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ت

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  1.11
 .لبروتوكول مونتريال

من  2-1اللتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على ا 2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن-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 د المرفق جيم، المجموعة األولى": الھدف) باعتباره الخموا

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في - 1المواد المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل 
 المتبقي) من كل من المواد. (االستھالك المؤھل 3-2-4و  3-1- 4 يناألفقي ينالصف

ً 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  -3يث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من ح
 التمويل").

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  4-
"األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق، على النحو ألف (-2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في تاصف 

 (ب) من ھذا االتفاق. 5المبيّن في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجن 60بالشروط التالية قبل  ة 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 

وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج الھيدروكلوروفلوروكربونية. 
 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 اد قد قدم تقأن يكون البل  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 
ح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتا
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  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
ى الس ل الشريحة تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت ا تموي ي يُطلب فيھ نة الت

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؛

 
اع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتم  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 

 لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

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  - 5لمحّددة في التذييل ومسؤولياتھا ا 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 تحقي ألف. وإعادات -1ق أسلس 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 تؤثر (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي  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. 

كن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيم
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.

مام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھت 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  )ب ( ة بع ذة المعني المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال االعتب
 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-
اليونيب (برنامج األمم المتحدة التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافت 

على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقت اليوئنديبي (برنامج األمم المتحدة  للبيئة)
ة فيما على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسي االنمائي)

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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تكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول س 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5ل ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثا
(ب). وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة 

منصوص عليھا في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة ال
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 
سق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل من

من  4-2 و  2-2 يناألفقي ينالصفعلى تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في 
 ألف.-2التذييـل 

اب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسب 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 تقدير ھا، 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  -7ز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجو
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

ى حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق عل
 .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- 
 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  و من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  13-
ة المتعاونة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذ

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
ي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى ألف. وف-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 

 مھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.حين إتما

تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

ھذا االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة سوازيلند واللجنة التنفيذية في االجتماع  -16
 السبعين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 

ء إلجمالي التخفيضات في نقطة البد المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 1.7 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5.6ب الوارد في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7.3المجموع

 
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيلالصف

1-1  

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

أطنان قدرات بالمجموعة األولى (
 استھالك األوزون)

غير  غير متاح
 متاح

غير متاح 1.17 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.80 1.80

1-2 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك
الكلي من مواد المرفق جيم، 

أطنان قدرات بالمجموعة األولى (
 استھالك األوزون) 

غير  غير متاح
 متاح

غير متاح 1.11 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.80 1.80

2-1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة

) (دوالر أمريكي)اليونيبالرئيسية (
75,000 0 55,000 0 0 50,000 0 0 30,000 0 210,000 

2-2 
 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية

 (دوالر أمريكي) 
9,750 0 7,150 0 0 6,500 0 0 3,900 0 27,300 

2-3 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة

) (دوالر أمريكي)يوئنديبيالرئيسية (
667,948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667,948 

2-4 
 يةتكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيس

 (دوالر أمريكي) 
50,096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,096 

3-1  
التمويل المتفق عليه (دوالر  مجموع

 أمريكي)
742,948 0 55,000 0 0 50,000 0 0 30,000 0 877,948 

3-2 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 أمريكي)
59,846 0 7,150 0 0 6,500 0 0 3,900 0 77,396 

3-3 
 ھاعليالتكاليف المتفق  مجموع

 (دوالر أمريكي)
802,794 0 62,150 0 0 56,500 0 0 33,900 0 955,344 

 0.59  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربون4-1-1
  0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(في المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون4-1-2
 1.11   22- الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 4-1-3
 5.60  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة ب 141-مجموع الھيدروفلوروكربون4-2-1

4-2-2
بأطنان قدرات استنفاد (في المشروعات الموافق عليھا في السابق  سابقة الخلطالتوردةالوارد في البوليوالت المسب 141-الھيدروفلوروكربون

  )األوزون
0.00  

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة  ب141- الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 4-2-3
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 على التمويل ول الزمني للموافقةالجدألف:  -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 
  
  اء:سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجز  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 

اط ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ي الضوء ك ة ف ات 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
رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم

ادة تخص ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت يص 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
معلومات عن (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا 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
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

ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم 
(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) 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 م
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 للمقرر وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ات 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) أعاله1كل 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 والم ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل أعاله. ومع أن المعلومات الكمي قبل
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
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  األدوار المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد و -5التذييل 
     

ة  .1 ي ھي مدرجة من خطة إدارة إزال ة الت تجري جميع أنشطة الرصد وتدار من خالل وحدة األوزون الوطني
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه.

ا في رصد  .2 وسيكون للوكالة المنفذة الرئيسية دور بارز بصورة خاصة في ترتيبات الرصد بالنظر إلى واليتھ
من المواد المستنفدة لألوزون، التي سوف تستخدم سجالتھا كمرجع ترافقي في جميع برامج الرصد جنبا إلى الواردات 

ر  واردات والصادرات غي ي رصد ال ل ف ة صعبة تتمث ي سوف تضطلع بمھم ة الت ذة المتعاون ة المنف ع الوكال جنب م
 وطنية المعنية من خالل مكتب األوزون الوطني.القانونية من المواد المستنفدة لألوزون مع تقديم إرشادات للوكاالت ال

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو ؤستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مس  1
  التالي:

اق  (أ) ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة  ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب واإلج
 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 التنفيذية من أن األھداف قد تحققت   (ج) 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) و1تين خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعي

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

 لوكالة المنفذة المتعاونة؛تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا ا

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)

ة   (ح) فافية ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال ومتسمة بالش
  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
فيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخ

 ثنائية معنية؛
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   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

راء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آ 2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

-4(ب) من التذييل 1ة الفرعية (ب) من االتفاق والفقر5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -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:

  د السياسات العامة عند الطلب؛تقديم المساعدة في إعدا  (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؛

ارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التق  (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  2-1جاوز المستوى المحدد في الصف كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يت
  ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 المرفق الرابع عشر

اآلراء التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي 
  المقدمة إلى االجتماع السابع والسبعين

    جزر البھاما

لبھاما (المرحلة لجزر ا التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع .1
 امتثلتشير إلى أن ھذا البلد التي  7بيانات المادة  أبلغت عنمع التقدير أن جزر الباھاما  والحظتالسادسة) 

 إلزالةالباھاما اتخذت خطوات جزر اللجنة التنفيذية أيضا أن  . والحظت2015لبروتوكول مونتريال في عام 
مشاركة جمعية التبريد وأصحاب وتحسين وإنفاذ نظام الترخيص  تشمل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالكھا 

الممارسات الجيدة  فيفنيي التبريد  واعتمادبناء القدرات و الھيدروكلوروفلوروكربون استراتيجية إزالةالمصلحة في 
ذلك لجھود جزر البھاما وبأقرت اللجنة التنفيذية والجمارك.  ضباطواالستخدام السليم لمواد التبريد البديلة وبناء قدرات 

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةجزر البھاما تنفيذ خطة تواصل في غضون العامين المقبلين،  أن، أملت
في المائة في استھالك  35بنسبة  الالزمتخفيض التحضير البلد لتحقيق من أجل  التعزيز المؤسسي بنجاح ومشروع

 .2020 الثاني/ كانون يناير 1 بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 بنغالديش

التعزيز المؤسسي لبنغالديش (المرحلة الثامنة) مشروع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  .2
في المائة في استھالك المواد  10 البالغة نسبتهتخفيض البنغالديش في تحقيق نجاح والحظت مع التقدير 

المتواصلة للحفاظ البلد جھود  والحظت كذلكبروتوكول مونتريال. وفقا ل 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
كفء إلصدار المواد المستنفدة لألوزون واالمتثال لتدابير الرقابة من خالل تحديث القواعد واللوائح ونظام إزالة على 
في إعداد المرحلة الثانية البلد الذي أحرزه تقدم بالأقرت اللجنة التنفيذية وخيص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. اتر

للجنة  الثامن والسبعينإلى االجتماع  ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتتطلع إلى تقديمھته إلمن خط
 .التنفيذية

 الصين

التعزيز المؤسسي للصين (المرحلة الثانية مشروع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  .3
، الرصد المواد المستنفدة لألوزون، وسياسات ولوائح لمراقبةالمتواصلة  البلدمع التقدير جھود عشرة)، والحظت 

بين الوكاالت المستمرة أنشطة تعزيز الوعي ب. وأشادت اللجنة التنفيذية أصحاب المصلحةوكذلك التنسيق بين 
التعزيز لثانية عشرة من مشروع الصين خالل المرحلة اتكمل أن في والقطاعات والمشروعات وبالتالي فھي تأمل 

جميع األنشطة المتبقية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتنفذ  المؤسسي
إزالة أن النجاح المستمر ألنشطة  فياللجنة التنفيذية وتثق . ھو مقررخطة كما الاألنشطة في إطار المرحلة الثانية من 

 الصين سوف يمھد الطريق لمزيد من التقدم في المرحلة الثانية من خطة البلد. فيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 جمھورية الكونغو الديمقراطية

لجمھورية الكونغو  التعزيز المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  .4
بيانات بأمانة األوزون أبلغت مع التقدير أن جمھورية الكونغو الديمقراطية  توالحظالديمقراطية (المرحلة الثامنة) 

لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن جمھورية  يمثلأن ھذا البلد  التي تبين 2015 لعام 7المادة 
تنفيذ ضوابط  تشمل نيةللمواد الھيدروكلوروفلوروكربواستھالكھا  إلزالةالكونغو الديمقراطية اتخذت خطوات 

الجمارك وفنيي التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن  ضباطاالستيراد من خالل نظام التراخيص والحصص وتدريب 
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 ذلكول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  المبذولة لخفض تقديرھا لجھود جمھورية الكونغو الديمقراطية
 إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تهتنفيذ خط يواصل ھذا البلدن، ، في غضون العامين المقبليتأمل أن

المواد في المائة في استھالك  35 نسبتهتحضير لتحقيق تخفيض من أجل النجاح ب التعزيز المؤسسيمشروع و
 .2020 / كانون الثانييناير 1 بحلول الھيدروكلوروفلوروكربونية

 جزر كوك

لجزر كوك (المرحلة  التعزيز المؤسسي مشروعليذية التقرير المقدم مع طلب استعرضت اللجنة التنف .5
أن ھذا البلد  التي تبين 2015لعام  7بيانات المادة بأمانة األوزون أبلغت مع التقدير أن جزر كوك  والحظتالسادسة) 

استھالكھا للمواد  إلزالةاللجنة التنفيذية أيضا أن جزر كوك اتخذت خطوات  والحظتلبروتوكول مونتريال.  يمتثل
جمعية التعزيز وتنفيذ ضوابط االستيراد من خالل نظام التراخيص والحصص  تشمل الھيدروكلوروفلوروكربونية

الجمارك وفنيي  وضباطصناعة التبريد وبناء القدرات من خالل تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لوطنية ال
استھالك  المبذولة لخفضربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود جزر كوك خدمات التبريد وتكييف الھواء. وأع
إدارة جزر كوك تنفيذ خطة تواصل في غضون العامين المقبلين،  أن، أملتذلك لو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،

د لتحقيق تخفيض تحضير البلمن أجل نجاح ب التعزيز المؤسسي مشروعو إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .2020 / كانون الثانييناير 1 بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة في استھالك  35 نسبته

 كوت ديفوار

لكوت ديفوار (المرحلة  المؤسسي التعزيز استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع .6
 يمتثلأن ھذا البلد  التي تبين 7بيانات المادة بأمانة األوزون لغت أبمع التقدير أن كوت ديفوار  والحظتالثامنة) 

للمواد استھالكھا  إلزالةلبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية أيضا أن كوت ديفوار اتخذت خطوات 
لمواد اكوت ديفوار أنھا اتخذت مبادرات ھامة، وھي تنفيذ ضوابط استيراد  وذكرت. الھيدروكلوروفلوروكربونية
الجمارك وفنيي التبريد. وأعربت  ضباطمن خالل نظام التراخيص والحصص وتدريب  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ذلكول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  المبذولة لخفضاللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود كوت ديفوار 
إدارة إزالة المواد تنفيذ المرحلة األولى من خطة  البلديواصل ھذا ، في غضون العامين المقبلين، تأمل أن

في  35 نسبتهتحضير لتحقيق تخفيض من أجل النجاح ب التعزيز المؤسسيمشروع و الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .2020 / كانون الثانييناير 1 بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمائة في استھالك 

 الجمھورية الدومينيكية

لجمھورية الدومينيكان  التعزي المؤسسيعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع است .7
ومتطلبات تقديم التقارير  2015 ه القطري لعامحقق برنامج ھذا البدمع التقدير أن  والحظت(المرحلة التاسعة)، 

أن جمھورية الدومينيكان حققت بمع التقدير أقرت اللجنة التنفيذية واألوزون. والصندوق أمانتي إلى  7بموجب المادة 
اللجنة التنفيذية أيضا أن تنفيذ  والحظت. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة في استھالك  10 نسبتهتخفيض 

من أن  يقينعلى  فھيكامل وبالتالي شبه كان  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة 
لتحقيق البلد من أجل تحضير  اتسياسال وإنفاذتنفيذ المشروع  صعيدياألنشطة على  ستواصلھورية الدومينيكان جم

 .2020 / كانون الثانييناير 1 في المائة بحلول 35بنسبة  خطوة خفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 إريتريا

إلريتريا (المرحلة الثالثة)،  لتعزيز المؤسسيااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  .8
لبروتوكول مونتريال في  كان يمتثلأن ھذا البلد  التي تبين 7بيانات المادة عن مع التقدير أن إريتريا أبلغت  والحظت

 للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھااستھالكإزالة . ويسر اللجنة التنفيذية أن إريتريا اتخذت خطوات 2015عام 
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تنفيذ ضوابط االستيراد من خالل نظام التراخيص والحصص. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود  تشمل
واصل ي، في غضون العامين المقبلين، أنوتأمل  لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبذولةإريتريا 

من أجل تحضير نجاح ب المؤسسيمشروع وال لوروكربونيةإلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف تهتنفيذ خطھذا البلد 
 / كانون الثانييناير 1 بحلول في المائة 35بنسبة  خطوة خفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيقالبلد 

2020. 

 إثيوبيا

عة)، إلثيوبيا (المرحلة الساب التعزيز المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  .9
وإزالة المواد  7متطلبات تقديم التقارير بموجب المادة باللتزاماتھا  تمتثلمع التقدير أن إثيوبيا  والحظت

وتصدير المواد استيراد معمول به لتراخيص وحصص نظام  وأنه تم وضع، الھيدروكلوروفلوروكربونية
الجمارك وأنشطة  وضباطتدريب فنيي التبريد اللجنة التنفيذية أن إثيوبيا نفذت  ويسر. الھيدروكلوروفلوروكربونية

إدارة إزالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة  ستواصلمن أن إثيوبيا  يقيناللجنة التنفيذية على ولذلك فإن التوعية العامة. 
لتحقيق خطوة البلد من أجل تحضير بطريقة فعالة التعزيز المؤسسي ومشروع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .2020 / كانون الثانييناير 1 في المائة بحلول 35بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخفض 

 فيجي

فيجي (المرحلة العاشرة)، ل التعزيز المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  .10
أمانة األوزون أبلغ و 2015لعام  البرنامج القطري تنفيذ ببياناتأمانة الصندوق  أبلغالبلد ھذا مع التقدير أن  والحظت

ترخيص وحصص منظم بشكل نظام أقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن فيجي لديھا و. 2015عام ل 7بيانات المادة ب
بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، بما في اإلزالة المرحلة األولى من خطة  ه جاري تنفيذإلى أن ت أيضاجيد وأشار

أن فيجي ستواصل أنشطتھا على على يقين من اللجنة التنفيذية ولذلك فإن الجمارك وفنيي التبريد.  ضباطتدريب  ذلك
تدابير الرقابة التي يفرضھا بروتوكول مونتريال في  من تحقيقتمكين البلد من أجل والسياسات  المشروعصعيدي 
 المستقبل.

 غامبيا

لغامبيا (المرحلة التاسعة)،  التعزيز المؤسسيم مع طلب لمشروع استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقد .11
 وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمتطلبات تقديم التقارير ب اللتزاماتھا تمتثلمع التقدير أن غامبيا  والحظت

راخيص وحصص معمول به لتأن ھذا البلد لديه نظام  أيضا التنفيذية والحظت اللجنةبموجب بروتوكول مونتريال. 
 ھابما فياإلزالة ونفذ األنشطة في إطار المرحلة األولى من خطة  وتصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد 
أن غامبيا ستواصل على يقين من اللجنة التنفيذية ولذلك فإن الجمارك وفنيي التبريد.  لضباطالعمل التدريبية حلقات 
من في الوقت المناسب وبطريقة فعالة  التعزيز المؤسسي مشروعو خطتھا إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون تنفيذ

/ كانون يناير 1بحلول في المائة  35بنسبة  لتحقيق خطوة خفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أجل تحضير البلد
 .2020 الثاني

 بيساو -غينيا 

لغينيا بيساو (المرحلة  التعزيز المؤسسير المقدم مع طلب لمشروع اللجنة التنفيذية التقري استعرضت .12
التي تبين أن ھذا   2015لعام  7المادة ببيانات أمانة األوزون أبلغت مع التقدير أن غينيا بيساو  والحظتالخامسة)، 

استھالكھا  إلزالة  اتخذت خطواتغينيا بيساو أيضا أن  اللجنة التنفيذيةالبلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. والحظت 
، وھي تنفيذ ضوابط االستيراد من خالل نظام التراخيص والحصص، وتدريب للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المبذولة من أجل خفضالجمارك وفنيي التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود غينيا بيساو  ضباط
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 غينيا بيساوتواصل في غضون العامين المقبلين،  أن، أملفھي تذلك لو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
من أجل التحضير نجاح ب التعزيز المؤسسي مشروعو خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ 

 .2020 ني/ كانون الثايناير 1بحلول في المائة  35بنسبة  لتحقيق خطوة خفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 جمھورية إيران اإلسالمية

لجمھورية إيران اإلسالمية  التعزيز المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع  .13
تحقيق االمتثال بخيص الذي سمح للبلد االتر إلصدار فعالالنظام ال(المرحلة الحادية عشرة)، والحظت مع التقدير 

جميع  صرفالحظت اللجنة التنفيذية كذلك وبروتوكول مونتريال.  المنصوص عليه في 2015 لتدبير الرقابة لعام
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فضال عن الخاصة ب ربعاألتمويل الشرائح 
ي تبذلھا جمھورية إيران للجھود الت اعن تقديرھ تالتحقق ذات الصلة، وأعربتقارير مرحلية والتقارير التقديم 

تحافظ بأن  ھاھا. وأعربت اللجنة عن توقعالخاصة ب تحولالالمرحلة النھائية من مشروعات  نجازاإلسالمية إل
لمراقبة استيراد المواد  التي وضعتالتدابير التنظيمية  إنفاذجمھورية إيران اإلسالمية على 

 الفعال للمرحلة الثانية من الخطة.التنفيذ  من أجل ھاالھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيع

 األردن

ألردن (المرحلة الثانية لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي  .14
 ت بياناتالمحدد وأن األردن قدم هموعدفي أمانة الصندوق إلى بيانات البرنامج القطري وأشادت بتقديم عشرة)، 

في المائة  10بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونفي خفض استھالك  تنجح اأنھ التي تبينوزون إلى أمانة األ 7 المادة
 االستمرار فياللجنة التنفيذية األردن على حثت . و2015كانون الثاني يناير/  1بحلول  المحدد لھا من خط األساس

 الھيدروكلوروفلوروكربونمزيد من التخفيضات في استھالك الالحصص في البالد لتحقيق وتطبيق نظام التراخيص 
 على يقين من أناللجنة التنفيذية و. إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارةتفاق وفقا ال 2017و  2016 يفي عام

تھا، تعزز فعالية إجراءات سياس لكي اإلزالة األردن سوف تنفذ األنشطة المتبقية في إطار المرحلة األولى من خطة
 .إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون من خطة إدارة التاليةمواتية للمرحلة البيئة الخلق  أثناء

 قيرغيرستان

قيرغيزستان (المرحلة ل التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .15
ھذا البلد أن  التي تبين 2015لعام  7المادة انات ببيمع التقدير أن قيرغيزستان أبلغت أمانة األوزون  والحظتالثامنة) 

اللجنة ولذلك فإن األساس.  خط من في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 10خفض نسبته  حقق قد
ية ستنفذ إزالة عاجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونفي العامين المقبلين، قيرغيزستان  ،أن على يقين منالتنفيذية 

 .اإلزالة في المرحلة الثانية من خطة ورد حسبمابنجاح 

 لبنان

لبنان (المرحلة العاشرة)، التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع  .16
ألھداف بروتوكول  امتثالهالمواد المستنفدة لألوزون في لبنان و إزالةنشطة المستمر ألنجاح الوالحظت مع التقدير 

 1في المائة من خط األساس بحلول  10 بنسبةلحد من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشأن امونتريال 
لتنفيذ التشريعات  أصحاب المصلحةمع  المستمربنان بتعاون ل. وأقرت اللجنة التنفيذية 2015 /كانون الثانييناير

، والحظت مع التقدير إدراج خطة عمل وحدة األوزون في منھا الوارداتومراقبة  المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون
. وتأمل اللجنة 7البرنامج القطري وبيانات المادة  لبياناتجدول أعمال التنمية الوطنية في لبنان، فضال عن تقديم البلد 

حماية األوزون بما في ذلك  بشأنعي لنشر المعرفة والو أصحاب المصلحةلبنان تعزيز تعاونه مع يواصل التنفيذية أن 
 تغير المناخ مع التركيز على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.بالروابط 
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 ليسوتو

ليسوتو (المرحلة الثامنة) ل التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .17
 ھذا البلد يمتثلأن  التي تبين 2015لعام  7المادة انات ببيمع التقدير أن ليسوتو أبلغت أمانة األوزون  والحظت

تنفيذ نظام التراخيص  تشملاللجنة التنفيذية أيضا أن ليسوتو اتخذت مبادرات  والحظتلبروتوكول مونتريال. 
أعربت اللجنة والجمارك وفنيي التبريد.  ضباطوالحصص للسيطرة على واردات المواد المستنفدة لألوزون، وتدريب 

خطة إدارة إزالة المواد تنفيذ في أنه في العامين المقبلين، سوف تستمر ليسوتو ب ھاتوقععن فيذية التن
في  35لتحقيق خطوة خفض البلد  من أجل تحضيرنجاح ب التعزيز المؤسسيأنشطة الھيدروكلوروفلوروكربونية و

 .2020 كانون الثاني/ يناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المائة من استھالك 

 ليبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع دعم مؤسسي لليبيا (المرحلة الرابعة، السنة  .18
تشير إلى أنھا كانت ممتثلة  2025الثانية) والحظت مع التقدير أن ليبيا أبلغت عن بيانات إلى أمانة األوزون عن عام 

لألطراف في بروتوكول مونتريال. والحظت أيضا اللجنة التنفيذية أن في  XXVII/11اللتزاماتھا عمال بالمقرر 
. وتسلم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةاطار مشروع الدعم المؤسسي، حققت ليبيا تقدما كبيرا نحو الرقابة على 

عوبات التى واجھتھا منذ عام اللجنة التنفيذية بأن الوحدة الوطنية لألوزون واصلت العمل بشكل مستمر بالرغم من الص
في  228، وتسلم أيضا مع التقدير بأن البلد أنشأ نظاما للترخيص والحصص عن طريق سن القانون رقم 2011

لتقديمھا إلى لجنة التنفيذ وقدم  2018، ووضع خطة عمل للعودة إلى االمتثال بحلول عام 2015يونية/حزيران 
للتنفيذ الفعال لخطة العمل من خالل خفض  واد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةخطة إدارة إزالة المالمرحلة األولى من 

في قطاع تصنيع الرغاوى. ولھذا تأمل اللجنة التنفيذية أن تواصل ليبيا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةاستھالك 
جاح وأن توجه األولوية ومشروع الدعم المؤسسي بن دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـةإل تھاخطتنفيذ 

بحيث يمكن لليبيا العودة إلى االمتثال لبروتوكول  XXVII/11المستدامة نحو االمتثال لألھداف الواردة في المقرر 
 مونتريال.

 مدغشقر

لمدغشقر (المرحلة السابعة)،  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .19
 التي تبين أن ھذا البلد يمتثل 2015لعام  7 المادةببيانات ير أن مدغشقر أبلغت أمانة األوزون مع التقد والحظت

مدغشقر اتخذت خطوات إلزالة استھالكھا للمواد  اللجنة التنفيذية أيضا أن . والحظتلبروتوكول مونتريال
 ضباطص والحصص وتدريب ، وھي تنفيذ ضوابط االستيراد من خالل نظام التراخيالھيدروكلوروفلوروكربونية

، في غضون العامين المقبلين، أنالجمارك وفنيي التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود مدغشقر وتأمل 
من نجاح ب التعزيز المؤسسيأنشطة خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومدغشقر تنفيذ  تواصل

 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في المائة من استھالك  35ة خفض لتحقيق خطوالبلد  أجل تحضير
 .2020 / كانون الثانييناير

 ملديف

لملديف (المرحلة التاسعة)،  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع استعرضت  .20
لبروتوكول مونتريال في  كان يمتثلأن ھذا البلد  تبينالتي  7بيانات المادة  أبلغت عنمع التقدير أن ملديف  والحظت

حصص والحوافز المالية والخيص الترنظام معمول به لھا دياللجنة التنفيذية أيضا أن ملديف ل والحظت. 2015عام 
بناء قدرات فنيي الخدمة وموظفي  وأن، استخدام البدائل ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفضلتشجيع 

ملديف قطاعات مختلفة مثل السياحة  الستھداف ھاتقديرعن أعربت اللجنة التنفيذية وبشكل جيد.  يحرز تقدمافاذ ناإل
البدائل ذات إمكانية إحداث االحترار  للحث على استخدام والمستھدفة وحمالت التوعية المنظمةوالثروة السمكية 
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إزالة  ملديف الستكمالسوف تستعد لعامين المقبلين، في غضون ا من أنه، ولذلك فھي على يقين، العالمي المنخفض
خطة إدارة إزالة المواد في  على النحو الوارد، 2020بنجاح بحلول عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلد

 موريشيوس

لموريشيوس (المرحلة  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .21
 يمتثلأن ھذا البلد  التي تبين 7بيانات المادة بأمانة األوزون  أبلغتمع التقدير أن موريشيوس  والحظتالخامسة)، 

المواد اللجنة التنفيذية أيضا أن موريشيوس نفذت ضوابط استيراد  والحظتبروتوكول مونتريال. ل
الجمارك وفنيي التبريد. وأعربت  ضباطمن خالل نظام التراخيص والحصص، وتدريب  الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة موريشيوس تنفيذ تواصل في العامين المقبلين،  ،اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود موريشيوس وتأمل أن
 35لتحقيق خطوة خفض د البل التعزيز المؤسسي من أجل تحضيرأنشطة و إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .2020 / كانون الثانييناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في المائة من استھالك 

 ميكرونيزيا (واليات _ الموحدة)

لواليات ميكرونيزيا الموحدة  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .22
 يمتثل هأن التي تبين 2015لعام  7المادة بيانات  ھذا ابلد أبلغ عنمع التقدير أن  والحظت(المرحلة السادسة) 

المواد استھالك التي اتخذت من أجل إزالة اللجنة التنفيذية أيضا الخطوات  والحظتبروتوكول مونتريال. ل
من خالل نظام ربونية المواد الھيدروكلوروفلوروكتنفيذ ضوابط استيراد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتشمل 

، والتدريب وبناء القدرات في واليةصناعة التبريد في كل ل الجمعية الوطنيةالتراخيص والحصص، وتعزيز 
تأمل لذلك البلد، وھذا فني خدمات التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود وتدريب القطاعات الرئيسية 

خطتھا إلزالة المواد واليات ميكرونيزيا الموحدة في تنفيذ  تستمر، في غضون العامين المقبلين، أن
لتحقيق خطوة خفض البلد  من أجل تحضيرنجاح ب التعزيز المؤسسيأنشطة مشروع الھيدروكلوروفلوروكربونية و

 .2020 / كانون الثانييناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في المائة من استھالك  35

 نيبال

لنيبال (المرحلة التاسعة)،  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع استعرضت  .23
لعام  7امج القطري وبيانات المادة نبيانات تنفيذ البرب أمانة الصندوق واألوزونأبلغت مع التقدير أن نيبال  والحظت

 علىالتدريب ونظام الترخيص  إنفاذ تشملطة اللجنة التنفيذية أن نيبال نفذت أنش والحظت، على التوالي. 2015
على اللجنة التنفيذية لذلك فإن . و2015جيدة على الرغم من الكوارث الطبيعية التي وقعت في عام الممارسات التبريد 

في  التعزيز المؤسسيمشروع خطتھا إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومن أن نيبال ستواصل تنفيذ  يقين
المواد  في المائة من استھالك  35لتحقيق خطوة خفض البلد  من أجل تحضيرمناسب وبطريقة فعالة الوقت ال

 .2020 / كانون الثانييناير 1بحلول الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 باكستان

لباكستان (المرحلة التاسعة)، التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع  .24
في المائة في استھالك المواد  10 البالغة نسبتهتخفيض الت مع التقدير أن باكستان حققت والحظ

أيضا  والحظتفي امتثال لبروتوكول مونتريال.  2015 /كانون الثانييناير 1 بحلولالھيدروكلوروفلوروكربونية 
. وأعربت اللجنة التنفيذية عن فعالة لمراقبة الواردات، وال سيما نظام الحصص المحوسب عبر اإلنترنتالتدابير ال

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحويل  في تنفيذباكستان  لنجاحتقديرھا 
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أن  في لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتأمل اللجنة التنفيذيةلاستخدام بدائل  إلى للرغاويالصناعات التحويلية 
 تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بنجاح.في باكستان ھذا األساس ساعد ي

 باراغواي

لباراغواي (المرحلة الثامنة)  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .25
 2015 لعام القطريامج نبيانات تنفيذ البرب المتعدد األطراف أبلغت أمانة الصندوقمع التقدير أن باراغواي  والحظت

أقرت اللجنة التنفيذية وأيضا.  2015لعام  7بيانات المادة أبلغت أمانة األوزون بو  / أيارمايو 1في الموعد النھائي  قبل
إلى أن  توأشارالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك من في المائة  10خفض  تمع التقدير أن باراغواي حقق
أن  على يقين مناللجنة التنفيذية ولذلك فإن . يتسير بشكل مرض اإلزالة لة األولى من خطةالشريحة الثانية من المرح

لتحقيق خطوة خفض البلد  من أجل تحضيروإنفاذ السياسات  المشروعتنفيذ  على صعيديباراغواي ستواصل األنشطة 
 .2020 نون الثاني/ كايناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في المائة من استھالك  35

 جمھورية مولدوفا

لجمھورية مولدوفا (المرحلة  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .26
لبروتوكول د يمتثل البل أن ھذا التي تبين 2015لعام  7المادة بيانات أن جمھورية مولدوفا قدمت  والحظتالتاسعة)، 

اللجنة  والحظتفي المائة من خط األساس.  18بنسبة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  همونتريال وخفض استھالك
 االستقصائية دراسةالوإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون لمرحلة األولى من خطة لالتنفيذية مع التقدير التنفيذ المنسق 

بنجاح.  اإلزالةالمصلحة في أنشطة جميع أصحاب  أشركتبدائل المواد المستنفدة لألوزون، وأن وحدة األوزون ل
 المشروع صعيديفي العامين المقبلين، ستواصل جمھورية مولدوفا أنشطتھا على  ،أنه على يقين مناللجنة التنفيذية و

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في المائة من استھالك  35خطوة خفض تمكينھا من تحقيق من أجل والسياسات، 
 .2020 ون الثاني/ كانيناير 1بحلول 

 الصومال

لصومال (المرحلة الثالثة)، ل التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .27
 وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ه بمتطلبات اإلبالغاللتزاماتيمتثل مع التقدير أن الصومال  والحظت

اللجنة  والحظتالمستنفدة لألوزون. لديھا نظام معمول به لتراخيص المواد  ه يوجدبموجب بروتوكول مونتريال وأن
 حلقات تشمل خطتھا إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتنفيذية أيضا أن الصومال نفذت أنشطة في إطار 

منصب  شغليسر اللجنة التنفيذية وفنيي التبريد. على الجمارك وفنيي التبريد، وتوزيع األدوات  لضباطالعمل التدريبية 
خطتھا إلزالة المواد من أن الصومال ستواصل تنفيذ  يقينوبالتالي فھي على  2016 / أيارمايو فياألوزون  مسؤول

تمكينھا من من أجل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة  التعزيز المؤسسي مشروعو الھيدروكلوروفلوروكربونية
 / كانون الثانييناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  من استھالك في المائة 35خطوة خفض تحقيق 
2020. 

 سورينام

سورينام (المرحلة السادسة) ل التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .28
 مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوإزالة ال متطلبات اإلبالغاللتزاماتھا ب تمتثلمع التقدير أن سورينام  والحظت

. وأعربت ه يوجد لديھا نظام معمول به لتراخيص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبموجب بروتوكول مونتريال وأن
ھي ، وخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبلد أنشطة في إطار ھذا  لتنفيذاللجنة التنفيذية عن تقديرھا 

الجمارك وفنيي التبريد.  لضباطالعمل التدريبية  وعقد حلقاتترخيص الاالستيراد من خالل نظام تنفيذ ضوابط 
لتركيز على التدابير التشريعية لتخطط سورينام  المرحلة التالية من التعزيز المؤسسيفي  هاللجنة التنفيذية أن والحظت
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شمل كي ي، وتوسيع نطاق نظام الترخيص لونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكرب القائمة علىللسيطرة على المعدات 
اللجنة ولذلك فإن بدائل المواد المستنفدة لألوزون وتنظيم دورات تدريبية متقدمة لالستخدام اآلمن لمواد التبريد البديلة. 

عزيز الت مشروعو خطتھا إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن أن سورينام ستواصل تنفيذ  على يقينالتنفيذية 
 في المائة من استھالك 35خطوة خفض تمكينھا من تحقيق من أجل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة  المؤسسي

 .2020 / كانون الثانييناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 تايلند

لتايلند (المرحلة الثامنة)  التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع .29
 الذي تم لتنفيذعمل الاللجنة التنفيذية على وجه الخصوص  والحظتإنجازات وحدة األوزون الوطنية لتايلند. ب وأشادت

وموثوق به، وأن ھذا  جيدلمواد المستنفدة لألوزون لأن تايلند لديھا نظام ترخيص و، اإلزالة المرحلة األولى من خطة
 ھاتوقععن أعربت اللجنة التنفيذية وستھالك بموجب بروتوكول مونتريال. االاإلبالغ وببيانات  زاماتهاللت يمتثلالبلد 

تنفيذ أنشطتھا المخطط لھا وخاصة تطبيق نظام حصص االستيراد في أنه في العامين المقبلين، سوف تستمر تايلند ب
إلزالة  أھدافھاتحقيق من أجل اآلن المواد المستنفدة لألوزون التي تحققت حتى  استدامة إزالةمن أجل 

 .2018و  2017 يبروتوكول مونتريال لعام في الھيدروكلوروفلوروكربون

 توغو

لتوغو (المرحلة التاسعة)،  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  استعرضت .30
لبروتوكول  يمتثلأن ھذا البلد التي تبين   2015لعام  7المادة  أبلغت عن بياناتمع التقدير أن توغو  والحظت

للمواد استھالكھا  إلزالةاللجنة التنفيذية أيضا أن توغو اتخذت خطوات  والحظتمونتريال. 
، وتحديدا في تنفيذ ضوابط استيراد المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام الترخيص الھيدروكلوروفلوروكربونية

لذلك فھي الجمارك وفنيي التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود توغو و ضباطوالحصص، وتدريب 
 خطتھا إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ  في، في غضون العامين المقبلين، تستمر توغو أنتأمل 

 المائة من استھالكفي  35خطوة خفض تحقيق ل من أجل تحضير البلدنجاح ب التعزيز المؤسسيأنشطة مشروع و
 .2020 / كانون الثانييناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 فانواتو

فانواتو (المرحلة السادسة) ل التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .31
 يمتثلإلى أن ھذا البلد التي تبين  2015عام ل 7المادة  ببياناتأمانة األوزون أبلغت مع التقدير أن فانواتو  والحظت

للمواد  ھااستھالك خطوات إلزالةاللجنة التنفيذية أيضا أن فانواتو اتخذت  والحظتبروتوكول مونتريال. ل
من خالل نظام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ ضوابط استيراد  تشمل الھيدروكلوروفلوروكربونية

إنفاذ القانون  مسؤوليلتبريد، والتدريب وبناء قدرات اصناعة الجمعية الوطنية ل التراخيص والحصص، وتعزيز
تواصل . وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود فانواتو وتأمل أن التبريد وتكييف الھواء وتدريب فنيي خدمة
أجل تحضير بنجاح المؤسسي التعزيز ومشروع  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفانواتو تنفيذ خطة 

 / كانون الثانييناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في المائة من استھالك 35خطوة خفض تحقيق ل البلد
2020. 

 جمھورية فنزويال البوليفارية

لجمھورية فنزويال البوليفارية التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع  .32
 المنصوص عليھاتدابير الرقابة للوفاء بتخذ الخطوات الالزمة ي(المرحلة الثالثة عشرة)، والحظت مع التقدير أن البلد 

تنفيذ على لحكومة باالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشادت اللجنة التنفيذية والمتعلقة ببروتوكول مونتريال في 
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التراخيص  نظامھا الفعال إلصدارولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والمرحلة األ
. والحظت اللجنة يةسلطات الجمركالالحصص، والتواصل الجيد بين مستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وو

المي في قطاع التبريد وتكييف الھواء. االحترار الع إمكانيةبدائل منخفضة اللتدريب على االتنفيذية مع التقدير 
ستدعم جھود جمھورية فنزويال البوليفارية في الموافق عليھا من الخطة  ةوالحظت اللجنة التنفيذية أن المرحلة الثاني

أن في أمل ي تالحد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبالتالي فھھا الخاصة بتحقيق أھدافعلى السنوات القادمة 
 نجاح.بالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةالبلد تنفيذ أنشطة يواصل 

 فييت نام

(المرحلة الحادية  ملفيتنا التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .33
أمانة أبلغ ، و 2015لعام  بيانات تنفيذ البرنامج القطريبأمانة الصندوق أبلغ البلد  ھذا مع التقدير أن والحظتعشرة)، 
 تنامأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن فيولبروتوكول مونتريال. يمتثل  أن البلد  التي تبين 7بيانات المادة باألوزون 

المواد البوليوالت القائمة على  يشمل، الذي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حصصوخيص اترلجيدا  نظاما نفذت
لذلك فإن . اإلزالة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وأنه جاري، مسبقا المستوردة المخلوطةونية الھيدروكلوروفلوروكرب

 البلد من أجل تحضيروالسياسات  المشروعستواصل أنشطتھا على صعيدي  على يقين من أن فيتناماللجنة التنفيذية 
 / كانون الثانييناير 1بحلول ونية المواد الھيدروكلوروفلوروكرب في المائة من استھالك 35خطوة خفض تحقيق ل

2020. 

 زامبيا

لزامبيا (المرحلة السادسة)  التعزيز المؤسسياللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع  تاستعرض .34
لبروتوكول  يمتثلأن ھذا البلد  التي تبين 2015لعام  7المادة بيانات  أبلغت عنمع التقدير أن زامبيا  والحظت

 ضباط: تطبيق نظام التراخيص وتدريب تشملاللجنة التنفيذية أيضا أن زامبيا اتخذت خطوات  حظتوالمونتريال. 
أنه في العامين المقبلين، ستواصل  وتتوقعالجمارك وفنيي التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لجھود زامبيا 

 أجل تحضير البلدبنجاح التعزيز المؤسسي ومشروع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد زامبيا تنفيذ خطة 
 / كانون الثانييناير 1بحلول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في المائة من استھالك 35خطوة خفض تحقيق ل

2020. 
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عنصر موظفي المشروع10

أسبوع /شھرالرتبةالوظيفة / الوصف

D112258,000باريسرئيس الفرع1101

الشبكة والسياسة العامة1102 - P512253,000باريسمسؤول البيئة الرئيسي

بناء القدرات1103 - P412221,000باريسمسؤول البرنامج

P412221,000باريسمدير اإلعالم1104

P412221,000باريسعمليات المشروع1105

دعم السياسات والدعم التقني1106 - P412221,000باريسمسؤول البرنامج

باريسمسؤول البرنامج - مكتب المساعدة بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية / بخالف المواد المستنفدة لألوزون1107
P312

185,000

مسؤول البرنامج - أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس1108
باريس/أوروبا وآسيا

الوسطى
P312

185,000

منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى1111
باريس/أوروبا وآسيا

الوسطى
P412

221,000

جنوب  آسيا1121 - P512213,000بانكوكمنسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ

جنوب شرق آسيا1122 - P412187,000بانكوكمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ

مركز جزر المحيط الھادئ1123 - P412187,000بانكوكمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ

P312151,000بانكوكموظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1124

P312151,000بانكوكموظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1125

P312151,000بانكوكموظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1126

P412215,000المنامةمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1131

P512227,000المنامةمنسق الشراكات الدولية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1132

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1133 - P312207,000المنامةموظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

(البلدان الناطقة بالفرنسية)1142 P412203,000نيروبيمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

(البلدان الناطقة باإلنجليزية)1143 P412203,000نيروبيمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

P312166,000نيروبيموظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا - خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (البلدان الناطقة1144

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب) لعام 2017
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1145
(البلدان خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية - موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

نيروبيالناطقة بالفرنسية)
P312

166,000

(البلدان الناطقة بالفرنسية)1146 P21298,000نيروبيموظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

(البلدان الناطقة باإلنجليزية)1147 P21298,000نيروبيموظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

(أمريكا الالتينية)1151 P412188,000بنمامنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

P412188,000بنماالشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (بلدان البحر الكاريبي)1152

1153
موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكائيبي – خطط إدارة إزالة المواد 

بنماالھيدروكلوروفلوروكربونية (بلدان البحر الكاريبي)
P312

160,000

1154
خطط إدارة إزالة المواد  – موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكائيبي

بنماالھيدروكلوروفلوروكربونية (أمريكا الالتينية)
P312

160,000

رئيس الفرع1301 - G612114,000باريسمساعد رئيسي

الشبكات اإلقيمية1302 - G612114,000باريسمساعد برامج

باريس1303 أوروبا وآسيا الوسطى/  - G612114,000باريسمساعد برامج

اللجنة التنفيذية1305 / للمعلومات – G512102,000باريسمساعد برامج

للمعلومات1306 / لبناء القدرات – G512102,000باريسمساعد برامج

للعمليات1307 - G512102,000باريسمساعد برامج

G612114,000باريس/أوروبا وآسيا الوسطىمساعد برامج1311

G712120,000باريسموظف مساعد للمالية والميزانية1312

30,000مساعدة مؤقتة لبرنامج المساعدة على االمتثال1317

(جنوب آسيا)1321 (المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ G61266,000بانكوكمساعد برامج

(جنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ)1322 المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - G51253,000بانكوكمساعد برامج

(جزر المحيط الھادئ)1323 المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - G51253,000بانكوكمساعد برامج

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ1324 - G61259,000بانكوكمساعد برامج

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ1331 - G61274,000المنامةمساعد برامج

خطط إدارة إزالة المواد لھيدروكلوروفلوروكربونية1332 - G61274,000المنامةموظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

(البلدان الناطقة باإلنجليزية)1341 G61244,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

(عالمي)1342 G51236,000نيروبيمساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

G61244,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1343

(البلدان الناطقة بالفرنسية)1344 G61244,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

G41232,000بنمامساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي-1351

G61245,000بنمامساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1352
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6,841,000مجموع عنصر تكاليف الموظفين

1600

171,000باريسسفر موظفي مكتب باريس1601

25,000باريس/أوروبا وآسيا الوسطىسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى1610

33,000بانكوكسفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا1620

(آسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا)1621 33,000بانكوكسفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا

(جزر المحيط الھادئ)1622 50,000بانكوكسفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا

45,000المنامةسفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1630

(الناطقة بالفرنسية)1640 60,500نيروبيسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا

(الناطقة باإلنجليزية)1641 60,500نيروبيسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا

(منطقة البحر الكاريبي)1650 35,000بنماسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

(أمريكا الالتينية)1651 35,000بنماسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

548,000

األنشطة اإلقليمية20/30

عنصر خدمات العقود

التعاون اإلقليمي في مكتب أوروبا وآسيا الوسطى2210 / 20,000باريس/أوروبا وآسيا الوسطىزيادة التوعية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب

حلقات عمل مواضيعية ألوروبا وآسيا الوسطى3210 110,000أوروبا وآسيا الوسطىاجتماعات الشبكة/

130,000المجموع الفرعي ألوروبا وآسيا الوسطى

20,000بانكوكالتوعية اإلقليمية للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادىء2220

زيادة التوعية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب / التعاون اإلقليمي للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادىء 2221
بانكوك(جنوب آسيا والمحيط الھادئ)

20,000

زيادة التوعية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب / التعاون اإلقليمي للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادىء 2222
بانكوك(جزر المحيط الھادئ)

30,000

اجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط 3220
بانكوكالھادئ (جنوب آسيا)

72,000

50,000بانكوكاجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ (جنوب شرق آسيا)3221

3222
اجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط 

بانكوكالھادئ (جزر المحيط الھادئ)
75,000

267,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ

20,000المنامةزيادة التوعية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب / التعاون اإلقليمي للمكتب االقليمي لغرب آسيا2230

حلقات عمل مواضيعية للمكتب االقليمي لغرب آسيا3230 80,000المنامةاجتماعات الشبكة/

السفر

مجموع عنصر السفر
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بند 
الميزانية

الموقعالعنصر

برنامج عام 2017 الموافق عليه في االجتماع 77 
للجنة التنفيذية

100,000المجموع الفرعي للمكتب االقليمي لغرب آسيا

/التعاون اإلقليمي2240 مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا بشأن زيادة التوعية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
نيروبي(البلدان الناطقة بالفرنسية)

35,000

/التعاون اإلقليمي2241 مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا بشأن زيادة التوعية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
نيروبي(البلدان الناطقة باإلنجليزية)

35,000

140,000نيروبيالشبكات اإلقيمية / حلقات العمل المواضيعية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة بالفرنسية)3240

140,000نيروبيالشبكات اإلقيمية / حلقات العمل المواضيعية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة باإلنجليزية)3241

350,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا

زيادة التوعية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب / التعاون اإلقليمي في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 2250
بنماوالكاريبي (منطقة البحر الكاريبي)

20,000

زيادة التوعية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب / التعاون اإلقليمي في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 2251
بنماوالكاريبي (أمريكا الالتينية)

20,000

110,000بنمااجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (منطقة البحر الكاريبي)3250

100,000بنمااجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (أمريكا الالتينية)3251

250,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

1,097,000المجموع الفرعي لألنشطة اإلقليمية

الخدمات العالمية

170,000باريسغرفة تبادل المعلومات404210

110,000باريسبناء القدرات، ومواد السياسات والمواد التقنية4220

40,000إطالق برنامج تدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية4230*

40,000إطالق تراخيص محركات غازات التبريد4240*

60,000التدريب العالمي في قطاع خدمة التبريد4250*

25,000إدارة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع الثروة السمكية4260*

55,000االحتياجات الناشئة4270

500,000المجموع الفرعي للخدمات العالمية

االجتماعات

60,000باريس / األقاليماالجتماعات االستشارية والتشاورية - باريس505210

60,000المجموع الفرعي لالجتماعات

المعدات واإليجار

290,000باريسعمليات المكاتب (المعدات، اإليجارات، اللوازم المكتبية والصيانة)606210

270,000األقاليمعمليات المكاتب (المعدات، اإليجارات، واللوازم المكتبية)6220
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بند 
الميزانية

الموقعالعنصر

برنامج عام 2017 الموافق عليه في االجتماع 77 
للجنة التنفيذية

560,000المجموع الفرعي للمعدات والمقار

اإلبالغ واالتصاالت

55,000باريس / األقاليمتكاليف التقارير / الترجمة / النشر707210

/ أوروبا وآسيا الوسطىاالتصاالت - باريس / أوروبا وآسيا الوسطى7220 55,000باريس

60,000األقاليماالتصاالت - أقاليم7230

170,000المجموع الفرعي (اإلبالغ / االتصاالت)

2,387,000مجموع عنصر خدمات العقود

9,776,000مجموع التكاليف المباشرة للمشروع99

                                             782,080تكاليف دعم البرنامج (%8)

10,558,080المجموع الكلي90

*** األنشطة و الميزانية الخاصة بــ 2304 و2305 و2306 و2307 ترحل إلى عام 2017.
ستعاد األرصدة غير المستخدمة. مالحظة بشأن جميع البنود األخرى في الميزانية:
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  السادس عشرالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جنوب السودانحكومة اتّفاق بين 
  لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" جنوب السودان يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1

طن  1.07ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1اقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال المر
بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من

 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـي للمالك السنوـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

ھا بالتمويل ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّدات-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 استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1نفدة لألوزون المحددة في التذييل بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المست

 (االستھالك المتبقي المؤھل).، 3-1- 4الصف المستوى المحدد لكل مادة 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  1-3في الصف  التمويل المحّدد

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

وفلوروكربونية في القطاع يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلور .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود 5وفقا للفقرة الفرعية المقدمة. و
ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي االستھالك 

 كالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.بتكليف من الوالمشار إليه أعاله 

البلد الشروط التالية قبل  عندما يستوفىاللجنة التنفيذية التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  تقدم .5
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيع

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  د حقق األھداف المحددةأن يكون البلد ق )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

جتماع امج القطري في تاريخ انعقاد انالبر تقارير عن بيانات التزام بتقديم يوجد فيھاال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

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")  -4على ھيئة التذييل تقارير تنفيذ سنوية أن يكون البلد قد قدم  )ج (
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ يمن السنوات التقويمية السابقة، وغطي كل سنة ي

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛ وفي المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4ئة التذييل على ھي سنويةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د (
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
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في  المحددةالمؤسسات د وسوف ترصجري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
 السنويةتنفيذ العن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

سيتم أيضا تحقق مستقل لھذا الرصد كما يرد في  .ألف - 5 في التذييل المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 
 أعاله. 4 الفقرة

أو جزء المبالغ الموافق عليھا كل التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  توافق اللجنة .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھ ،ھامن

ً إما في خطة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق م عمليات إعادة )أ ( تنفيذ السبقا
قائمة  سنوية(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 اسات الصندوق المتعدد األطراف؛بقواعد أو سي التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  و لمختلف الشرائح؛

المعتمدة  ةسنويتنفيذ الالاألنشطة غير المدرجة في خطة  البرامج أو تقديم تمويل إلى )4(
في المائة من  30، تزيد تكاليفه عن السنويةتنفيذ الالحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة )ب (
فيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التن

 و السنوي الالحق؛

في  األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف إلى اسيتم إرجاع أي أموال   (ج)
  إطار ھذا االتفاق.

  
 ، وبصفة خاصة لما يلي:فرعيال ولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـدي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  )أ (
 و خالل تنفيذ المشروع؛

 41/100المقررات  بالكامل متطلبات الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتباروأن يأخذ البلد  )ب (
 .ةخالل تنفيذ الخط 49/6و 

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  يونيبوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة ("الوكالة المنفذة المتعاونة")  ةتعاونموكالة المنفذة الال كونيعلى أن  وافق يوئنديبيوالمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

المشاركة في ھذا  أي من الوكاالت إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم
 االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وتشمل  (ب). 5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
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وستدعم  ضرورة التنسيق مع الوكالة المتعاونة لضمان التوقيت المناسب وتسلسل األنشطة في التنفيذھذه المسؤولية 
باء في إطار التنسيق  -6الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة في تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل 

الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق بشأن  الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وتوصلت الوكالة المنفذة
الترتيبات الخاصة بالتخطيط بين الوكاالت واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسق للخطة، 

لمنفذة بما في ذلك عقد اجتماعات تنسيق منتظمة. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على أن توفر للوكالة ا
 ألف. -2في التذييل  4-2و 2- 2الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الرسوم المحددة في الصفين 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمت-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
فائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على و

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون ل كيلوغرام منالتمويل بسبب عدم االمتثال")، عن كّ 
في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، 

 5وفقا للفقرة  المستقبلية رائحشال عائقا أمام حالةھذه ال. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل بشأنھاوتتخذ قرارات 
  أعاله.المذكورة 

ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقررلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و للجنة التنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من ا .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد ال لى منالمرحلة ألو يتم إنجاز .14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة -2أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

الية لتنفيذ تحتى نھاية السنة ال االستكمال، فسيرجأ 7(د) والفقرة  5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. االستكمالألف إلى حين -4التذييل 

ياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ضمن س على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 .تحدد غير ذلكيتم 
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

  االستھالك
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  1.64 األولى جيم  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  
  

ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 المجموع 20192020 20172018 2016 تفاصيلالالصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

من جموعة األولى (أطنان الم
 األوزون) استنفادقدرات 

 ال ينطبق 2.67 3.69 3.69 3.69 3.69

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
 استنفادقدرات من (أطنان 

 األوزون) 

 ال ينطبق 1.07 1.48 1.48 1.48 1.48

كالة التمويل المتفق عليه للو 1.2
) (دوالر يونيبالمنفذة الرئيسية (

 أمريكي)
20,0000 70,500 0 29,500120,000

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي)  الرئيسية

2,600 0 9,165 0 3,835 15,600 

لوكالة التمويل الموافق عليه ل 3.2
 المتعاونة (يوئنديبي)المنفذة 

 (دوالر أمريكي)
0 0 50,000 0 40,00090,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 دوالر أمريكي)المتعاونة (

0 0 4,500 0 3,600 8,100 

إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

20,0000 120,5000 69,500210,000

الموافق دعم التكاليف إجمالي  2.3
 (دوالر أمريكي)  عليھا

2,600 0 13,665 0 7,435 23,700 

 إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3
  (دوالر أمريكي)

22,6000 134,1650 76,935233,700

المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق  22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

0.57

ي المشروعات الموافق عليھا سابقا الذي يتعين إزالته ف 22-الھيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (

0

من قدرات استنفاد باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون3.1.4
  األوزون)

1.07
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـللموافقة عليه في االجتم سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة .1
 ألف.-2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

للتقرير السابق،  السنة السابقةالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب السنة، تصف، سرديتقرير  )أ (
تتصل  ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق وي
ن عمباشرة  المزالة كنتيجةينبغي أن يتضمن التقرير المواد المستنفدة لألوزون وبعضھا البعض. ب

لبدائل، للسماح ال ذي الصلة لواإلدخ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةتنفيذ األنشطة، 
كما االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتلألمانة 

مختلفة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بينبغي أن يسلط 
المعلومات  أن يوفرظروف السائدة في البلد، ويعكس أية تغييرات في ال وأنالمدرجة في الخطة، 

خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات واألخرى ذات الصلة. 
واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) 

 7 يحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرةالمرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشر
. ويغطي التقرير السردي كل السنوات ذات الصلة تغييرات أخرىأي من ھذا االتفاق، أو 

(أ) من االتفاق ويمكن أيضا أن تتضمن معلومات حول  5المنصوص عليھا في الفقرة الفرعية 
 أنشطة تلك السنة؛

المذكورة  الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد نتائج خطة إدارة إزالة الموادلتقرير تحقق  )ب (
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك،  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا، ألف -1في التذييل 

يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من 
(أ) من االتفاق التي لم 5صلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية االستھالك لجميع السنوات ذات ال

  تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

حتى السنة المخطط فيھا تقديم طلب الشريحة التالية وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا  )ج (
المحرز في تنفيذ  أخذ التجارب المكتسبة والتقدممع و األنشطة، مع إبراز الترابط بينوشاملة بھا، 

. وينبغي أن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةالشرائح السابقة بعين االعتبار
يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة 

سنوات المحددة في الفقرة وينبغي للوصف أن يغطي ال من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت. كما ينبغي أن يحدد الوصف (د) من االتفاق 5الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةة من المعلومات الكمية الخاصة مجموع )د (
على اإلنترنت. وتقدم ھذه المعلومات الكمية حسب السنة التقويمية مع كل  قاعدة بياناتمن خالل 

 (أ) أعاله) 1طلب شريحة، وھي سوف تعدل السرد والوصف في التقرير (انظر الفقرة الفرعية 
(ج) أعاله)، وخطة التنفيذ السنوي وأي تغييرات على الخطة  1والخطة (انظر الفقرة الفرعية 

  الشاملة، وسوف تغطي نفس الفترات واألنشطة؛ و 
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(د) 1(أ) إلى 1الفقرات الفرعية من  المعلومات في موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص  (ھ)
  أعاله.

 دوار المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واأل -5التذييل 
  

ستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد تنفيذ أنشطة المشروع وتعد تقرير مرحلي كل ثالثة شھور عن  .1
المشروع. وبالتالي سيضمن برنامج الرصد فاعلية جميع المشروعات المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد 

الدوري ألداء كل مشروع على حدة. وسيتم  الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل الرصد المستمر واالستعراض
  تحقق مستقل يقوم به مستشار بترتيب من الوكالة المنفذة الرئيسية 

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الرصد بموجب واليتھا لرصد   .2 .2
عة جميع برامج الرصد لمختلف واردات المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم ھذه السجالت كوسيلة لمراج

مشروعات الخطة. كما ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية مع الوكالة المنفذة المتعاونة بالمھمة الصعبة الخاصة برصد 
واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون غير المشروعة وتقديم المشورة للوكاالت الوطنية المناسبة من خالل 

   وحدة األوزون الوطنية.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
  
 ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من األنشطة تتضمن على األقل ما يلي:   -  1
 

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ (
في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة  الخاّصة به، على النحو المبيّن

 بالبلد؛

تنفيذ والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في المساعدة البلد في إعـداد خطط  )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  السنوية إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطةمستقل تقديم تحقّق  )ج (
 ألف؛-4تنفيذ بما يتمشى مع التذييل الأُكملت على النحو المبيّن في خطة قد 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

والخطة الشاملة على السنوية وخطط التنفيذ  السنويةتنفيذ البمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير الوفاء   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذھا الوكالة المنفذة المتعاونة

 قنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء الت  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

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

 اسب لألنشطة؛تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المن  (ط)
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من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
وكالة منفذة أو  كلتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ ثنائية

 و ند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ستضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

 ھيئةبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  .3
ائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نت

ل ـ(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 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةتعاونة مسؤولة عن ستكون الوكالة المنفذة الم .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ و المنفذة

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  دوالر أمريكي 180مكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، ي 11وفقا للفقرة  .1
من  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

  .ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
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  المرفق السابع عشر

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف أرمينياحكومة اتّفاق بين  

  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل
  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة

  
 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" أرمينيا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
طن  2.34ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

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

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل ألف-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 باره الخألف باعت-2من التذييل  2-1الصف استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستھالك المتبقي المؤھل  3-2-4، و3- 1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته ا .3 لمحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة 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

 افقة على التمويل").ألف ("جدول زمني للمو -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في ي السنوتحقيق حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  ا يستوفىعندموفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على والسنوات المعنية ھي جميع السنوات من

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت ات الصلةلجميع السنوات ذ أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  )ج (
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقاالتنفيذ لألنشطة 
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د (
ة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريح

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليھا كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھوفقاً لتغيّر الظ ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة )أ ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  حةشري(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

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

ات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة التغييرات في المستوي )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  ھا؛شريحة موافق علي

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

دي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ؤت
 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة )ب (
تنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة ال

 السنوي الالحق؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو و  (ج) 
  في إطار ھذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 اعتبارات لقطاع خدمة التبريد

 التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ةلى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدموي .8

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

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع االعتبار المنفذة المعنية بعين /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  )ب (
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  ديبييوئنوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة ("الوكاالت المنفذة المتعاونة")  ةتعاونمالمنفذة ال الوكالةكون يعلى أن وافق يونيب والمنفذة الرئيسية") 
تقييم، التي قد تتم في يوافق البلد على عمليات الوھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 
 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكالةأو 

شطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األن .10
وستدعم (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 
باء، على  -6ألف والتذييل  -6د أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل الرئيسية. وتر

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2 في التذييل  4-2و 2- 2بالرسوم المحددة في الصفوف 

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على الت مويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

تمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة ال
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

نجزة تخفيضات االستھالك غير المُ من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، 

 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق . وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنھاوتتخذ قرارات 
  أعاله.المذكورة  5قرة وفقا للف المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة المتعاونة ولة المنفذة الرئيسية الوكاو سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
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 تاريخ اإلنجاز

ترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به خطة واالتفاق المقاليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في - 2إلجمالي االستھالك في التذييل 

اية السنة المالية لتنفيذ حتى نھ الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  ةعلى حدتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

لبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة ل .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 7,00 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
وارد في ب ال141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة السابقة الخلط
  0,83 األولى جيم

 7,83    المجموع
  
  
  

ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة  1.1

 وزون)األ استنفادقدرات من األولى (أطنان 
 ال ينطبق 4,55 6,30 6,30 6,30 6,30

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم،  1.2
 األوزون)  استنفادقدرات من المجموعة األولى (أطنان 

 ال ينطبق 2,34 3,64 3,92 4,20 5,04

 129.600 21.600 0 0 0 108.000 ر أمريكي)) (دواليوئنديبيوكالة المنفذة الرئيسية (للالتمويل المتفق عليه  2.1
 11.664 1.944 0 0 0 9.720(دوالر أمريكي) تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 86.400 0 0 51.400 0 35.000التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (يونيب) (دوالر أمريكي) 2.3
 11.232 0 0 6.682 0 4.550لمتعاونة (دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكالة المنفذة ا 2.4
 216.000 21.600 0 51.400 0 143.000 (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1
 22.896 1.944 0 6.682 0 14.270 دعم (دوالر أمريكي) التكاليف إجمالي  3.2
 238.896 23.544 0 58.082 0 157.270  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3
 3,26  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربون 4.1.1
 1,40  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(في المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 4.1.2
 2,34   22- دروفلوروكربونالھياالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3
 0  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة ب 141-مجموع الھيدروفلوروكربون 4.2.1
بأطنان قدرات استنفاد (في السابق  في المشروعات الموافق عليھا سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة ب 141-الھيدروفلوروكربون 4.2.2

  )األوزون
0,83 

 0  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة  ب141- الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.2.3
  2016/كانون األول  ديسمبر 31*تاريخ إتمام المرحلة األولى حسب االتفاق الخاص بالمرحلة األولى: 

  
  

  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ة المحددة في ـفي السن الثانيٍ اع ـه في االجتمـة عليـبلة للموافقـرائح المقـر في تمويل الشـيجري النظـس .1
 ألف.-2ل ـالتذيي
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 طة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير التنفيذ وخ .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةد المستنفدة لألوزون المواكمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة ب التقريرأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةمقدمالتنفيذ السنوي ال
من ھذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

واستھالك المواد،  نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل لتقرير تحقق  )ب (
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع 
اق التي لم تشر اللجنة إلى (أ) من االتف5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا  )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة بعين االعتبار المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
  ؛على اإلنترنت ناتقاعدة بيامن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  د تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعدا

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2ار التذييل إط

الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس 
  للتحقيق المستقل.
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 ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
ة اتصال لتنسيق وإدارة مشروع خطة إدارة إزالة المواد ستواصل وحدة األوزون الوطنية العمل كنقط .1

الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم إجراء ھذا النشاط بواسطة مديري المشروع المؤھلين العاملين بتوجيه من رئيس 
وحدة األوزون الوطنية الذي يعمل أيضا كنقطة االتصال الوطنية لبروتوكول مونتريال. وستجرى مشاورات رفيعة 

 ستوى مع الوكاالت الحكومية ومع أصحاب المصلحة من خارج الوكاالت الحكومية ومع الجمھور العام.الم

سيكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوكالة المنفذة الرئيسية المسؤولة عن مكون االستثمار، وسيكون  .2
شطة غير االستثمارية. وستستعمل الوكالة برنامج األمم المتحدة للبيئة الوكالة المنفذة المتعاونة، المسؤولة عن األن

المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلجراءات المنصوص عليھا إلدارة المشتريات، واإلدارة المالية، واإلبالغ 
  والرصد. وسيتم دعم التنفيذ كذلك بواسطة خبراء استشاريين، وموردي المعدات والخدمات، والمؤسسات المستفيدة.

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6ذييل الت
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ (
الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إز

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة مستقل تقديم تحقّق  )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح النحو المبيّن في خطة تنفيذ  قد أُكملت على

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  الشريحةلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير تنفيذ الوفاء بمتط  (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذھا الوكالة المنفذة المتعاونة

بل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة ق  (و)
لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك 

  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 مان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ض  (ز)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XVII 

 

8 

 ة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاون  (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 ية؛معن وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  ؛تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  بالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ وواإل

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (س)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
راء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإج

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن ستكون ال .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إل  (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 

يبات للتخطيط والتنسيق والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترت  (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل دوالر أمريكي  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من  2- 1 الصفيتجاوز المستوى المحدد في  من االستھالك الذيمن قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

على أساس الفھم بأن الحد األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم ألف -2 التذييل
 طلبھا. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.
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لسنة يوجد فيھا اتفاقان ساريان (مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد  وفي حالة وجود تطبيق الجزاء .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 

الممكن تحديد  أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من
 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين تعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  المرفق الثامن عشر

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف الجمھورية الدومينيكيةحكومة اتّفاق بين 

  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل
  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو إزالةمن خطة إدارة 

  
 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء (" الجمھورية الدومينيكية يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة  - 1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020 يناير/ كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 30.72قدرھا 
 روتوكول مونتريال.لب

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

يقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل ألف. و-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 ه الخألف باعتبار-2من التذييل  2-1الصف استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستھالك المتبقي المؤھل  3-4- 4و 3-3-4و 3-2-4، و3- 1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد ال .3 لتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة 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

 ل زمني للموافقة على التمويل").ألف ("جدو -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تھالك تحقيق حدود االس
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على افقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىلتمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

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 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويله اللجنة التنفيذية الذي يقدم في

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف  )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم   )ج (
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ينوات التقويمية السابقة، وغطي كل سنة من السيالتنفيذ") 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4ذييل على ھيئة الت 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

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات د وسوف ترصجري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليھا كل مرونة في إعادة تخصيص  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھ ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة  )أ ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  تغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ال )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةيذ الأي نشاط من خطة تنف
  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

وزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن استنفاد األ
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

ذ السنوية التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفي عمليات إعادة  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو و  )ج (
  في إطار ھذا االتفاق. األخيرة المنتظرةحة الشري إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XVIII 
 

3 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ل الفرعى قطـاعالولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ي .8

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

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب (
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
كون الوكالة المنفذة يأن على  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا
 ةتعاونموكالة المنفذة الالكون تبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن وافق و("الوكالة المنفذة الرئيسية")   الرئيسية

يوافق وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") 
البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج 

 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو /و الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج ييم تق

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وستدعم (ب).  5تقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المس

الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 
، على باء -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل  4-2و 2- 2بالرسوم المحددة في الصفوف 

 عدم االمتثال لالتفاق

تعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف الم .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى 

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7ض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخف

تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
االتفاق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا 

 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق . وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنھاوتتخذ قرارات 
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .على تمويل أية 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
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،اصلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خ

  المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
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 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2تھالك في التذييل إلجمالي االس

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1ي الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا ف

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات
 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
  .األطراف
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  ذييالتلت

  المـوادألف:  -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  50.41 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.19 األولى جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.60 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 51.2    المجموع الفرعي
ب الوارد في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت سابقة الخلط المستوردة
 19.51 األولى جيم

 70.71    المجموع
  

ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 تفاصيلال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى  1.1

 قدرات استھالك األوزون)من (أطنان 
  

46.08 
  

46.08 
   

46.08  
   

46.08  
   

33.28  
 غير متاح

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم،  2.1
 قدرات استھالك األوزون) من المجموعة األولى (أطنان 

  
46.08 

  
46.08 

   
46.08  

   
46.08  

   
30.72 

 غير متاح

 األمم المتحدة االنمائيبرنامج التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 (دوالر أمريكي)

  
558,800 0 

   
574,200  0 

   
146,558  

   
1,279,558  

   (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
39,116 

  
-   

   
40,194  

   
-   

   
10,259  

   
89,569  

برنامج األمم المتحدة المتعاونة ( لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 3.2
 (دوالر أمريكي) )االنمائي

  
95,000 

 
 0 

   
100,000  

 
0 

   
-   

   
195,000  

   دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
12,350 

  
-   

   
13,000  

   
-   

   
-   

   
25,350  

   (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
653,800 

  
-   

   
674,200  

   
-   

   
146,558  

   
1,474,558  

   (دوالر أمريكي)  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3
51,466 

  
-   

   
53,194  

   
-   

   
10,259  

   
114,919  

    (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3
705,266 

  
-   

   
727,394  

   
-   

   
156,817  

   
1,589,477  

     المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
15.36  

     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
7.03  

     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل   22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك  3.1.4
28.02  

   -                  قدرات استنفاد األوزون)المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من  123-الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع  1.2.4
   -                  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في مشروعات سابقة موافق عليھا   123-الھيدروكلوروفلوروكربون[ 2.2.4
     قدرات استنفاد األوزون)من باألطنان (المؤھل المتبقي  123-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك  3.2.4

0.19  
   -                  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق 141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المشروعات السابقة الموافق عليھا 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
0.60  

   -                  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141- استھالك الھيدروفلوروكربون 3.3.4
ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (باألطنان 141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1

  من قدرات استنفاد األوزون)
0.00   

المستوردة المتفق على تحقيقه في مشروعات سابقة موافق ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-2
 عليھا (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  

   
19.51  

 ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤھل المتبقى (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-3
  

                -   
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

  
 ألف.- 2ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثانيٍ اع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة  .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةلمستنفدة لألوزون المواد اكمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالتقرير الأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةمالتنفيذ السنوي المقد
من ھذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

ستھالك المواد، نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وامستقل لتقرير تحقق   )ب (
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع 
التي لم تشر اللجنة إلى (أ) من االتفاق 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة ين االعتبارالمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بع
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا على بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  قارير تنفيذ الشريحة والخطط:متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد ت

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2التذييل إطار 

الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس 
  للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
وزارة البيئة والموارد الطبيعية مسؤول عن تنسيق األعمال سيكون البرنامج الوطنى لألوزون التابع ل  .1

المرتبطة بكل برنامج والمشروعات من خالل التعاون مع المجاالت المختلفة للوزارة؛ وكذلك مع الوكاالت الحكومية 
  األخرى مثل المديرية العامة للجمارك التابعة لوزارة الخزانة، من بين آخرين.

  
طاعات مختلفة وسيجرى توظيف استشاريين وطنيين و/أو دوليين، حسب الحاجة، دعم تنفيذ مشروعات في ق  2

بما في ذلك  بالتنسيق مع العاملين الرئيسيين البرنامج الوطنى لألوزونلتنفيذ األنشطة المختلفة وتقديم الدعم إلى 
  الوزارات والوكاالت والقطاع الخاص.

  
 وزارة البيئة والموارد الطبيعيةمل من الحكومة. وضمنت يتمتع بالدعم الكا البرنامج الوطنى لألوزونإن   3

  اعتماد قوانين وتنفيذ اللوائح الوطنية الضرورية لضمان امتثال البلد التفاقات بروتوكول مونتريال.
  

وللتنفيذ الكافى لھذه المشروعات، من الضرورى مواصلة المشاركة الفعالة للنظراء من القطلع العام مثل   4
التى تشارك بفاعلية في تحديد وتنفيذ عملية الرقابة على الواردات والصادرات من المواد  مة للجماركالمديرية العا

  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسة مسؤولة مسؤولية تامة عن تقديم التقارير إلى اللجنة التنفيذية ودعم البلد في   5
  لتى ال تنفذ بواسطة الوكالة المنفذة المتعاونة.تنفيذ المكونات غير االستثمارية ا

  
تقريرا عن  البرنامج الوطنى لألوزونقبل كل اجتماع للجنة التنفيذية يعقد لمناقشة شريحة لتلقى تمويل، يعد   6

ة حالة األنشطة والتقدم مع الوكالة المنفذة الرئيسة وبمساعدة الوكالة المنفذة المتعاونة بما في ذلك المراحل المھم
ومؤشرات األداء الرئيسة األخرى وكذلك أي معلومات اخرى ذات أھمية لتنفيذ الخطة. ويستعرض ھذا التقرير 

  وتتحقق منه الوكالة المنفذة الرئيسة ثم يرسل إلى اللجنة التنفيذية من خالل أمانة الصندوق المتعدد األطراف.
 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: لوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون ا .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4التذييل بما يتمشى مع الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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التنفيذ والخطة الشاملة على النحو وخطط  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذھا الوكالة المنفذة المتعاونة

دف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھ  (و)
لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك 

  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين   (ز)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11فض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة في حالة خ  (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ ستندضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

ني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة اإلفراج اآل  (س)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
وكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدر

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6[التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة األنشطةمجموعـة من ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)
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مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  ع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتاب

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)
  نفيذ الخطة.واإلبالغ الزمة لتيسير ت

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 192من 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 

، على أساس الفھم بأن الحد ألف - 2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 

 ن.الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتي

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 

عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير  أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى
  قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XIX 
 

1 
 

  عشرالتاسع المرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف الھند حكومة اتّفاق بين  
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

لبلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال ا(" الھند يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 طن من 643.28ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 بروتوكول مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزمنية ل 2023 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل ألف. -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 ره الخألف باعتبا-2من التذييل  2-1الصف استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

(االستھالك المتبقي المؤھل  4.6.3و  4.5.3و  4.4.3و  4.2.3، و4.1.3 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 
 ).للتمويل

ً بامت .3 ثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة 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 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي ق حدود االستھالك تحقي
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للمفقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوافقة على التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على والسنوات المع
في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 

 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة ألھدافأن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه ا )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  )ج (
دم من شير إلى أنه قد حقق مستوى متقيغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د (
طلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد نھاية السنة التي يُ 

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرألدوار") واالرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليھا كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھ ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة )أ ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحةكتنقيح لخطة تنفيذ  (د) أعاله أو 5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
يف آخر في المائة من مجموع تكال 30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

البلد يوافق على أن  استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة )ب (
ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ  الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ،

 السنوي الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  )ج (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
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نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ األطراف (أي 
) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ 2007أيلول 
 السنوية؛

مي مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عال مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعھد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملھا ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطھابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوللتطبيق من الناحية الفنية 

، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ھ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 
توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 

اد بدائل والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتم
مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
  حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةأو سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية و  (و)
  في إطار ھذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمة التبريد

 التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ةولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمي .8

ونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المر )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

مقررات اللجنة التنفيذية ذات المنفذة المعنية بعين االعتبار /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  )ب (
 .خالل تنفيذ الخطةالصلة بشأن قطاع خدمات التبريد 

 نفذةالوكاالت الثنائية والم

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  يوئنديبيوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة ("الوكاالت المنفذة المتعاونة")  ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتون يكعلى أن وافق يونيب والمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج قييم إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج ت
 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتأو 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وستدعم (ب).  5لمستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق ا

الوكاالت المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 
باء، على  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة في التذييل 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل   6.2و 2.4و 2.2بالرسوم المحددة في الصفوف 
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 عدم االمتثال لالتفاق

األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن 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 ("تخفيضات في  -7فيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التن
تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

البلد لھذا االتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق . وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنھاوتتخذ قرارات 

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تلجنة التنفيذية في المستقبل قد ل مقرراتلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكاالت المنفذة والوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
والوكاالت المنفذة المتعاونة عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،صلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاالمتعاونة 
 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق. االطالع

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2ھالك في التذييل إلجمالي االست

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفقرات الفرعية  األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وكافة المصطلحات 
 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

 وادألف: المـ -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 3,50 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 13,50 األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 865,50 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 123,70 األولى جيم ب142-ربونالھيدروكلوروفلوروك

  602,00 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.608,20   المجموع الفرعي

ب الوارد في البوليوالت 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 المستوردة السابقة الخلط

 83,05 األولى جيم

 1.691,25   المجموع
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ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 
لتفاصيلا الصف  المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

من المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون) استنفادقدرات 

 ال ينطبق 1,045.33 1,045.33 1,045.33 1,045.33 1,447.38 1,447.38 1,447.38 1,447.38

المسموح به  الحد األقصى 2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات من األولى (أطنان 

 األوزون)  استنفاد

 ال ينطبق  643.28  698.82  799.76 832.32 1,103.85 1,433.63 1,447.38  1,447.38

وكالة للالتمويل المتفق عليه  1.2
) يوئنديبيالمنفذة الرئيسية (
 (دوالر أمريكي)

9,256,000 0 14,608,000 0 12,045,500 0 3,001,959 0 38,911,459 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
(دوالر أمريكي)  الرئيسية

 )يوئنديبي(

647,920 0 1,022,560 0 843,185 0 210,137 0 2,723,802 

التمويل المتفق عليه للوكالة  3.2
المنفذة المتعاونة (يونيب) 

 (دوالر أمريكي)

300,000 0 300,000 0 210,000 0 90,000 0 900,000 

تكاليف دعم اليونيب (دوالر  4.2
 أمريكي)

36,333 0 36,333 0 25,433 0 10,900 0 109,000 

التمويل المتفق عليه للوكالة  5.2
المنفذة المتعاونة (ألمانيا) 

 (دوالر أمريكي)

345,000 0 2,000,000 0 1,500,000 0 1,255,000 0 5,100,000 

تكاليف دعم ألمانيا (دوالر  6.2
 أمريكي)

38,626 0 223,922 0 167,941 0 140,511 0 571,000 

فق عليه تإجمالي التمويل الم 1.3
 (دوالر أمريكي)

9,901,000 0 16,908,000 0 13,755,500 0 4,346,959 0 44,911,459 

دعم (دوالر التكاليف إجمالي  2.3
 أمريكي) 

722,880 0 1,282,815 0 1,036,560 0 361,548 0 3,403,802 

 إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3
  (دوالر أمريكي)

10,623,880 0 18,190,815 0 14,792,060 0 4,708,507 0 48,315,261 

 0.00 ن)المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزو 123-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0.00 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 3.50من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  123-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0.00 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.00 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  124-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 13.50من قدرات استنفاد األوزون)ن باألطنا(المتبقي المؤھل  124-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

  554.97  ب  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الھيدروفلوروكربون 1.3.4

 310.53  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(ب في المشروعات الموافق عليھا في السابق 141-الھيدروفلوروكربون 2.3.4

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( ب141- الھيدروفلوروكربونالمتبقي من  االستھالك المؤھل 3.3.4

 0.00  ب  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)142-مجموع الھيدروفلوروكربون 1.4.4

 0.00  )ونبأطنان قدرات استنفاد األوز(ب في المشروعات الموافق عليھا في السابق 142-الھيدروفلوروكربون 2.4.4

 123.70  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.4.4

  131.47 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 31.24 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

  439.29من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

 83.05  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) لخلطسابقة االالوارد في البوليوالت المستوردة ب 141-مجموع الھيدروفلوروكربون 1.6.4

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(في المشروعات الموافق عليھا في السابق  سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة ب 141-الھيدروفلوروكربون 2.6.4

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة  ب141- ربونالھيدروفلوروكاالستھالك المؤھل المتبقي من  3.6.4

  2017ديسمبر /كانون األول  31*تاريخ إتمام المرحلة األولى حسب االتفاق الخاص بالمرحلة األولى: 
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ة المحددة في ـفي السن الثانيٍ اع ـه في االجتمـة عليـبلة للموافقـرائح المقـويل الشر في تمـيجري النظـس .1
  ألف.-2ل ـالتذيي

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويدم المحرز منذ التق تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة لة المستخدمة ، والتكنولوجيا البديلحسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفرأية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و يعكس وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من ھذا  7 ال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرةإلعادة تخصيص األمو

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  )ب (
ك، يتعين تقديم ھذا االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذل في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز رة المشمولة بالشريحة المطلوبة، خالل الفتوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا  )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  . وينبغي أن يتضمن الوصفالتقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

قة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثي
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 
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  أعاله. (د)1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
ستدار عملية الرصد من قبل وحدة األوزون، بوزارة البيئة، والغابات وتغير المناخ، بمساعدة من الوكالة  .1

 المنفذة الرئيسية.

ھالك وتحديده استنادا إلى البيانات الرسمية للواردات والصادرات من المواد المسجلة وسيتم رصد االست .2
 بواسطة إدارات الحكومة ذات الصلة.

وستقوم وحدة األوزون، بوازرة البيئة والغابات وتغير المناخ بتجميع البيانات والمعلومات التالية على أساس  .3
 لة أو قبلھا:سنوي وتبلغ عنھا في التواريخ المقرره ذات الص

 التقارير السنوية عن استھالك المواد لتقديمھا إلى أمانة األوزون؛ ) أ(

التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ) ب(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

ھالك سنويا على مدى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد وسيتم رصد االست .4
الھيدروكلوروفلوروكربونية وإظھاره بناء على ذلك في التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

تغير المناخ التقرير النھائي وتقدم الوكالة المنفذة الرئيسية وستعتمد وحدة األوزون، بوزارة البيئة، والغابات و .5
  ھذا التقرير إلى االجتماع ذي الصلة للجنة التنفيذية مع خطة التنفيذ السنوية والتقارير.

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 قل ما يلي:تشمل على األ ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

حقة على النحو المبيـن في والتقاريـر الالالسنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  )ب (
 ألف؛- 4  التذييل
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المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة مستقل تقديم تحقّق  )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

ز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحر )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  الشريحةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير تنفيذ   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن يمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف لتقد -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف   (و)
وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، 

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك 
  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضم  (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ي)

يد، بالتشاور مع البلد، من االتفاق، تحد 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  ؛دعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق ب  (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ و

األنشطة المتصلة  اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال  (س)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4
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  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 قل ما يلي:على األالشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة   (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

  متثالألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم اال -7التذييل 
 

عن كّل دوالر أمريكي  1من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
- 2من التذييل  2- 1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ويمكن على أساس الفھم بأن الحد األقصى من خفض التمويل لن يتجاألف 
 النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقان ساريان (مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد  .2
التوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما ب

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تحديد 
 ر.قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين تعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكب

  ألف: ترتيبات محددة للقطاع-8التذييل 

  :خطة قطاع رغاوي البوليوريثان  .1

يُطلب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يدرج في تقديم الشريحة الثانية والشرائح المقبلة قائمة   (أ)
م محدثة لمؤسسات رغاوي البوليوريثان التي يقوم الصندوق المتعدد األطراف بمساعدتھا والتي سيت

مساعدتھا في إطار المرحلة الثانية وفقا للمبادئ التوجيھية الحالية للصندوق المتعدد األطراف، بما 
ب الذي سيتم إزالته، والتكلفة اإلضافية 141-في ذلك استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون

  المعتمدة؛ التقديرية للتحويل، والقطاع الفرعي، ومعدات خط األساس حسب االقتضاء والتكنولوجيا

إذا وجد خالل تنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان، أن الكمية التي سيتم إزالتھا في المؤسسات   (ب)
ب في إطار المرحلة الثانية 141-المؤھلة تقل عن الكمية المعتمدة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

التمويل للمرحلة الثانية من من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سيتم تخفيض 
دوالر  7.58خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتلك األطنان المخفضة بمعدل 

  أمريكي للكيلوغرام.
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  :قطاع تصنيع معدات تكييف الھواء  .2

ة من لن يقدم تمويل إضافي للمبادالت الحرارية في المؤسسات التي يتم مساعدتھا في المراحل المقبل  (أ)
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

بالنسبة لمؤسسات تصنيع معدات تكييف الھواء التي تلقت تمويال في المرحلة الثانية من خطة إدارة   (ب)
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحويل بعض وليس كل خطوط التصنيع القائمة على 

فإن أي زيادة في استھالك الخط غير المحّول بالنسبة للخط المحّول  ،22-الھيدروكلوروفلوروكربون
في وقت التوقيع على مذكرة االتفاق المبرم بين المؤسسة والحكومة لن يتم تمويلھا من الصندوق 
المتعدد األطراف، وستطلب الحكومة من المؤسسات أن تتجنب أي زيادة في استھالك 

  التوقيع. بعد وقت 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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  المرفق العشرون
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية إيران اإلسالميةحكومة اتّفاق بين  
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء (" جمھورية إيران اإلسالمية كومةيمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين ح .1
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة  - 1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2023 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 95.13قدرھا 
 لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل -1المشار إليھا في التذييل المواد 
، 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  2-1لصف ااستھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستھالك المتبقي المؤھل  3-2-4، و3- 1-4 الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھن .3 ا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3تذييل المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في ال

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
من (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل 5وفقا 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.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزفقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىمني للموافقة على التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على والسنو

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة ق ھذه األھدافأن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقي )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  )ج (
توى متقدم من شير إلى أنه قد حقق مسيغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د (
التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد  نھاية السنة

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") لرصد ا("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليھا كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھ ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة )أ ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحةعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ (د) أ 5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
وع تكاليف آخر في المائة من مجم 30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

كيد بأن البلد يوافق على أن استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأ
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة )ب (
لتنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد ا

 السنوي الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  )ج (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
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اف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ األطر
) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ 2007أيلول 
 السنوية؛

رار عالمي مع عوامل نفخ ذات إمكانية احت مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعھد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملھا ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطھابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوللتطبيق من الناحية الفنية 

للمواد ، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبديل البلديوافق   (ھ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 
توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 

ية اعتماد بدائل والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر في إمكان
مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
  حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةثنائية أو سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الو  (و)
  في إطار ھذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمة التبريد

 التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ةولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمي .8

لد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل الب )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد  )ب (
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إلفق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة يوا .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  يوئنديبيوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا

("الوكاالت المنفذة  ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتكون تعلى أن  مانياوافق يونيب ويونيدو وحكومة ألوالمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة المتعاونة") 

ي إطار برنامج تقييم عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو ف
 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتو/ أو  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج 

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

الوكاالت المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 
باء، على  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة في التذييل 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل  8.2و  6.2و 4-2و 2- 2بالرسوم المحددة في الصفوف 
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 عدم االمتثال لالتفاق

من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، ح سب تقديرھا، أن تعيد لن 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 ("تخفيضات في  -7بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد 
تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق . وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنھاوتتخذ قرارات 

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتعلى أساس أي لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل  .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكاالت المنفذة والوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
والوكاالت المنفذة المتعاونة عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،ذا االتفاق. وبنوع خاصلتيسير تنفيذ ھالمتعاونة 
 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق. االطالع

 تاريخ اإلنجاز

موح به خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مساليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلب

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال اق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتف

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  163.6 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  216.9 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 380.5    المجموع
  
  

التمويلألف: األھداف و -2التذييل   
 المجموع  2023  2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016  التفاصيل الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 األوزون) استنفادقدرات من المجموعة األولى (أطنان 
 ال ينطبق 247.33 247.33 247.33 247.33 342.45 342.45 342.45 342.45

لمسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق الحد األقصى ا 2.1
 األوزون)  استنفادقدرات من جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 ال ينطبق 95.13 247.33 247.33 247.33 266.35 266.35 342.45 342.45

 4,905,361 0 0 0 1,559,211 0 2,047,980 0 1,298,170 ) (دوالر أمريكي)يوئنديبيلوكالة المنفذة الرئيسية (ا 1.2

 343,375 0 0 0 109,145 0 143,359 0 90,872 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 3,010,412 0 24,000 0 740,512 0 1,369,130 0 876,770 (دوالر أمريكي) المتعاونة (يونيدو)لوكالة المنفذة ا 3.2

 210,729 0 1,680 0 51,836 0 95,839 0 61,374 دوالر أمريكي)(المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

 700,000 0 70,000 0 185,000 0 200,000 0 245,000  الوكالة المنفذة المتعاونة (يونيب) (دوالر أمريكي) 5.2

 87,000 0 8,700 0 22,993 0 24,857 0 30,450  تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)  6.2

 2,672,404 0 95,448 0 883,326 0 1,048,130 0 645,500  الوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا) (دوالر أمريكي)  7.2

 303,964 0 10,856 0 100,471 0 119,216 0 73,420  تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي)  8.2

 11,288,177 0 189,448 0 3,368,049 0 4,665,240 0 3,065,440 كي)(دوالر أمريإجمالي التمويل الموافق عليه  1.3

 945,069 0 21,236 0 284,445 0 383,271 0 256,116 (دوالر أمريكي)  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3

 12,233,246 0 210,684 0 3,652,494 0 5,048,511 0 3,321,556  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3

 71.27 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 38.60 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 53.73من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك 3.1.4

 91.10 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 125.80 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ين إزالته في المرحلة السابقة ب الذي يتع141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141- استھالك الھيدروفلوروكربون 3.2.4

 
  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

  
ة المحددة في ـفي السن الثانيٍ اع ـه في االجتمـة عليـبلة للموافقـرائح المقـر في تمويل الشـيجري النظـس .1

 ألف.-2ل ـالتذيي
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس رير السابق، ويالتقالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة ال ذي الصلة لواإلدخ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفرظروف السائدة في البلد، ويعكس أية تغييرات في ال وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من ھذا  7 يحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرةإلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشر

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  )ب (
 االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز حة المطلوبة، خالل الفترة المشمولة بالشريوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا  )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

لسردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير ا
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ل حصري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشك  (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

ع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرج
  للتحقيق المستقل.
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

ستقوم إدارة البيئة، من خالل وحدة األوزون الوطنية بإدارة عملية الرصد وذلك بمساعدة الوكالة المنفذة  .1
 الرئيسية. 

يانات الرسمية بالواردات والصادرات للمواد المسجلة من سيتم رصد االستھالك وتحديده على أساس الب .2
مختلف اإلدارات الحكومية. وستقوم وحدة األوزون الوطنية بتجميع واإلبالغ بشكل سنوي أو قبل التواريخ المحددة 
اد ذات الصلة بشأن استھالك المواد التي ستقدم إلى أمانة األوزون وبشأن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المو

 الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستقدم إلى اللجنة التنفيذية. 

ستقوم وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية بالتعاون مع ھيئة مستقلة ومؤھلة إلجراء تقييم أداء  .3
 كمي ونوعي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

من الحصول بشكل كامل على المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة المتعلقة  ينبغي أن تتمكن ھذه الھيئة .4
بتنفيذ الخطة؛ وأن تعد وتقدم لوحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية، مشروع تقرير مجمع في نھاية كل 

وينبغي أن يتضمن  خطة تنفيذ شريحة، يشمل خالصات التقييم وتوصيات للتحسين أو التعديل إن كانت مطلوبة.
مشروع التقرير حالة امتثال البلد بأحكام ھذا االتفاق بعد إدماج التعليقات والتفسيرات المحتمل انطباقھا المقدمة من 
وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المتعاونة الرئيسية، ثم تنتھي الھيئة من إعداد التقرير 

 وزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية. وتقدمه إلى وحدة األ

تصدق وحدة األوزون الوطنية على التقرير الختامي ثم تقدمه الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماعات   .5
  المعنية للجنة التنفيذية مع خطة تنفيذ الشريحة والتقارير. 

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 تشمل على األقل ما يلي: ـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون الوكال .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ الدة البلد في إعـداد خطط مساع )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة مستقل تقديم تحقّق  )ج (
 ألف؛-4 بما يتمشى مع التذييلالشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

الخطة الشاملة على النحو وخطط التنفيذ و الشريحةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير تنفيذ   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛األنشطة التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف   (و)
ھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن لالست
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المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك 
  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 ت التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعا  (ز)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11ويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة في حالة خفض التم  (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 إلى استعمال المؤشرات؛ستند فيھا ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  ؛تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ و

لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة اإلفراج اآلني   (س)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
وروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة ةمجموعـة من األنشطستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في 

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 
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والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)
  الخطة.واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ 

  

  

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن دوالر أمريكي  139.04من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
 من التذييل 2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من قدرات استنفاد األوزون كّل كيلوغرام 

على أساس الفھم بأن الحد األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ألف -2
 ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

ة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقان ساريان (مرحلتان من خط .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تحديد 

 لتين تعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرح

  ألف: ترتيبات محددة للقطاع-8التذييل 

يوضح ھذا الجزء الشروط المحددة المطلوب تحقيقھا قبل صرف أجزاء التمويل المشار إليھا في الصفوف  .1
 ألف: - 2من التذييل  3.3إلى  1.3ومن  10.2إلى  1.2

نفذة الرئيسية والبلد قد أدرجا في طلب الشريحة الثانية تقريرا عن نتائج تحويل أن الوكالة الم  (أ)
األولى في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء إلى بدائل ذات إمكانية احترار  15المنشآت الـ 

 عالمية منخفضة ويركز على الدروس المستفادة والتحديات التي تمت مواجھتھا. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XXI 
 

1 
 

  العشرونالحادي والمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المملكة األردنية الھاشميةحكومة اتّفاق بين  
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

فاھم بين حكومة المملكة األردنية الھاشمية ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء يمثّل ھذا االتفاق الت .1
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة  - 1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2022 لثانييناير / كانون ا 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 41.5قدرھا 
 لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
ميع فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجفي 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 المحدد في استھالك للمواد يتجاوز المستوى 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويلمؤھل (االستھالك المتبقي ال 4.3.3و  4.2.3، و4.1.3الصفوفالمستوى المحدد لكل مادة 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  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3ذية المحّددة في التذييل المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفي

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
جراء تحقّق مستقّل من (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إ5وفقا 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 المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدفقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىول الزمني للموافقة على التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

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 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة ن تحقيق ھذه األھدافأن يتم التحقق بشكل مستقل م )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  )ج (
حقق مستوى متقدم من شير إلى أنه قد يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د (
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد  نھاية

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد سسات ("مؤ ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء عليھا المبالغ الموافق كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھ ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة )أ ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  ط ھذا االتفاق؛التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شرو )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
من مجموع تكاليف آخر في المائة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

ن التأكيد بأن البلد يوافق على أن استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال ع
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة )ب (
قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ  الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ

 السنوي الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  )ج (
 الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد
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األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ 2007أيلول 
 السنوية؛

ية احترار عالمي مع عوامل نفخ ذات إمكان مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعھد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملھا ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطھابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوللتطبيق من الناحية الفنية 

كبديل للمواد ، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون البلديوافق   (ھ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 
توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 

إمكانية اعتماد بدائل  والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر في
مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
  حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةالت الثنائية أو سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاو  (و)
  في إطار ھذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: ةخدمالفرعي لقطـاع الولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ي .8

لمتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة ا )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات الوكاالت المنفذة المعنية بعين االعتبار وأن يأخذ البلد  )ب (
 .خالل تنفيذ الخطةالتبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إلة الشاملة يوافق البلد على تحمل المسؤولي .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  البنك الدوليوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة ("الوكالة المنفذة المتعاونة")  ةتعاونمالمنفذة ال الوكالةكون تعلى أن وافق يونيدو والمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

و/  ئيسيةالرالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 
 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتأو 

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

الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 
باء، على  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 

التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  وتوافق اللجنةالتوالي. 
 ألف. -2في التذييل  2.4و 2.2بالرسوم المحددة في الصفوف 

 عدم االمتثال لالتفاق

في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
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لموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح ل
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف ("تخفيضات في  -7دة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّ 
تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، 
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق . وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنھات وتتخذ قرارا

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .مويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدعلى ت

الوكالة المنفذة المتعاونة والوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ معلقة جرى التنبؤ بھا في  ألف. وفي حالة بقاء أنشطة-2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
 من(ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال ب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسو

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  جمالي التخفيضات في االستھالكنقطة البدء إلالمجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 54,19 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 28,79 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 82,98   المجموع الفرعي

ب الوارد في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المستوردة السابقة الخلط

  11,31 

 94,29 األولى جيم المجموع

  

ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 
 المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيلالصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 األوزون) استنفادقدرات 

 ال ينطبق 53,95 53,95 53,95 74,7 74,7 74,7 74,7

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  2.1
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 األوزون)  استنفادقدرات من (أطنان 

 ال ينطبق 41,50 53,95 53,95 66,40 66,40 66,40 70,50

وكالة المنفذة الرئيسية للالتمويل المتفق عليه  1.2
 ي)) (دوالر أمريكالبنك الدولي(

526.956 0 1.013.554 0 0 534.726 0 2.075.236 

(دوالر  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
أمريكي)

36.887 0 70.949 0 0 37.431 0 145.267 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  3.2
 (يونيدو) (دوالر أمريكي)

392.171 0 540.849 0 0 66.435 0 999.455 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر  4.2
أمريكي)

27.452 0 37.859 0 0 4.650 0 69.961 

التمويل المتفق عليه (دوالر  مجموع 1.3
 أمريكي)

919.127 0 1.554.403 0 0 601.161 0 3.074.691 

 215.228 0 42.081 0 0 108.808 0 64.339 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

(دوالر  االتكاليف المتفق عليھ مجموع 3.3
 أمريكي)

983.466 0 1.663.211 0 0 643.242 0 3.289.919 

 5,88 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 24,32 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (لته في المرحلة السابقة الذي يتعين إزا 22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 23,99من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 27,60 من قدرات استنفاد األوزون)نان باألط(ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 1,19 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0,00من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141- استھالك الھيدروفلوروكربون 3.2.4
 11,31  بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة ب 141-الھيدروفلوروكربونمجموع  1.3.4
 بأطنان قدرات استنفاد(في المشروعات الموافق عليھا في السابق  سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة ب 141-الھيدروفلوروكربون 2.3.4

  )األوزون
0,00 

 0,00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( سابقة الخلطالالوارد في البوليوالت المستوردة  ب141- الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.3.4

  
  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

  
ة ـفي السن األخير للجنة التنفيذيةاع ـه في االجتمـة عليـبلة للموافقـرائح المقـر في تمويل الشـيجري النظـس .1

 ألف.-2ل ـالمحددة في التذيي
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس لتقرير السابق، وياالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير  )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون إزالة ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة ي الصلة لواإلدخال ذ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفرالسائدة في البلد، و يعكس أية تغييرات في الظروف وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من ھذا  7 على النحو المنصوص عليه في الفقرة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة،

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  )ب (
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا
حقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع الت

(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 
  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز لمطلوبة، خالل الفترة المشمولة بالشريحة اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا  )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
ة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطالتقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

ي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السرد
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود  .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حص  (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

متثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لال
  للتحقيق المستقل.
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
المسؤولية عن إدارة  ،تتولى وحدة األوزون الوطنية في األردن لتنفيذ بروتوكول مونتريال في وزارة البيئة .1

، بما في ذلك أنشطة اإلزالة وتدابير في األردن فدة لألوزونزالة المواد المستنإلوالتنسيق المشترك للبرنامج الشامل 
الرقابة على مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية). وسيتم تنفيذ إدارة وتنفيذ ھذا 

وفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورلمشروع الاالتفاق بواسطة وحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة 
 التي تقع تحت السلطة المباشرة لوحدة األوزون الوطنية.

تنفيذ نظام  من أجلوستقوم وحدة األوزون الوطنية بالتنسيق والعمل بالتعاون مع الھيئات الحكومية المعنية  .2
 الواردات/ تراخيصالسنوية لطلبات الاالستيراد/الرقابة بالنسبة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستعراض 

الصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون؛ وإنشاء الحصص السنوية للواردات من المواد 
 .2022إلى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

وستضطلع وحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية بما يلي من أجل مساعدة وزارة البيئة على رصد  .3
 :االتفاقوتقييد التقدم المحرز في تنفيذ 

  التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص؛  (أ)

إعداد أو استعراض الصالحيات للخدمات االستشارية لدعم التنفيذ، واإلشراف على أنشطة إزالة   (ب)
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

تنفيذية، بما في ذلك طلب اللجنة ال تعاون مع الوكاالت المنفذة وحسبتحضير تقارير الرصد بال  (ج)
  ألف؛ - 2تقارير تنفيذ الشرائح والخطط وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل 

ب الوكاالت المنفذة ومسؤول الرصد والتقييم في طلتيسير اإلشراف على المشروع أو تقييمه حسب   (د)
  أمانة الصندوق المتعدد األطراف؛

نفيذ خطط قطاع الرغاوي، والمساعدة التقنية، والرصد القيام بشراء السلع والخدمات الالزمة لت  (ھ)
  واإلشراف على الخبراء االستشاريين؛

  لية لضمان االستخدام الفعال لموارد الصندوق المتعدد األطراف؛اإلدارة الما  (و)

  تحديث وصيانة نظام معلومات إدارة المشروع؛  (ز)

  رة؛تيسير تحققات األداء والمراجعات المالية، حسب الضرو  (ح)

تنظيم اجتماعات وورش عمل لموظفي وزارة البيئة وموظفي الوكاالت األخرى ذات الصلة لضمان   (ط)
التعاون الكامل لجميع أصحاب المصلحة في الجھود المبذولة إلزالة المواد 

  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

  إبالغ الصناعة عن توافر األموال من الصندوق المتعدد األطراف؛  (ي)

  ؛م التدريب والمساعدة التقنية للمستفيدينتنظي  (ك)

اإلشراف والتقييم للمشروعات بمساعدة من الخبراء التقنيين الذين سيشاركون كجزء من مكون   (ل)
  المساعدة التقنية؛
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على جانب الطلب من خالل اإلشراف الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية زرصد التقدم في إ  (م)
  لفرعي.المباشر لتنفيذ المشروع ا

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ (
طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خ

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة مستقل تقديم تحقّق  )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ  قد

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  الشريحةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير تنفيذ   (ھ)
بما فيھا اإلبالغ عن األنشطة التي تنفذھا  ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛الوكالة المنفذة المتعاونة

سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل   (و)
لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك 

  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ ضمان  (ز)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة،   (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  ؛تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  (م)
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التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  غ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ وواإلبال

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (س)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد  مستقلة وتكليفھا بإجراء

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةلة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن ستكون الوكا .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

لوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى ا  (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 

ت للتخطيط والتنسيق والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبا  (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل دوالر أمريكي  138من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
- 2من التذييل  2- 1 الصفجاوز المستوى المحدد في من االستھالك الذي يتمن قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

على أساس الفھم بأن الحد األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ويمكن ألف 
 النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

نة يوجد فيھا اتفاقان ساريان (مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لس .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 

ممكن تحديد أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من ال
 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين تعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  الثاني و العشرونالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف ماليزياحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" ماليزيا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 294.63ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2022 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع  فضالفي ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل")  -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل  -1المواد المشار إليھا في التذييل 
طراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األ3المحّددة في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ -2من التذييل  2-1الصف استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز  - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

(االستھالك  3-7- 4و 3-6-4و 3-5-4و 3-4-4و 3- 3-4و 3-2-4، و3-1-4 الصفوف المستوى المحدد لكل مادة في
 ).للتمويلالمتبقي المؤھل 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  ألف للبلد. -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية فق عليھا ("الخطة"). والموا

ألف من ھذا االتفاق.  - 2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
 ة أو المنفّذة المعنية.بتكليف من الوكالة الثنائيوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

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 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف  )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم   )ج (
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

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

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. ينه البلد أسيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 

 األموالالمرونة في إعادة تخصيص 

أو جزء المبالغ الموافق عليھا كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھ ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة  )أ ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 سية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئي

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ التقديم تمويل إلى األ )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛لذلك بموجب ھذا االتفاق وفقا

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

وكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلور  )ج (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
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بلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ ) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وت2007أيلول 
 السنوية؛

مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي  مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعھد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملھا ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطھابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى جديا من الناحية االقتصادية ومقبوالموللتطبيق من الناحية الفنية 

، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ھ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 

حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى 
والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل 
مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

  إبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛حسب االقتضاء، و

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو و  (و)
  في إطار ھذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

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

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار /أو لثنائية والوكاالت اوأن يأخذ البلد   )ب (
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
كون يأن على  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)وافق وامات بموجب ھذا االتفاق. لوفاء بااللتزمن أجل ا

يوافق البلد على وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  ("الوكالة المنفذة الرئيسية") الرئيسيةالوكالة المنفذة 
عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في ھذا االتفاق. الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج 

فيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتن .10
وترد أدوار (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة ألف.  -6الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل 
 ألف. -2في التذييل  2- 2لمحددة في الصف الرئيسية بالرسوم ا

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد  -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن 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 

قرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من الم
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ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 
تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، 
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق . وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنھاوتتخذ قرارات 

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل يلالتمو

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق.  الوكالة المنفذة الرئيسيةو قول من اللجنة التنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب مع .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا  االطالع عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية ،وبنوع خاص

 االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

لتالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة االيتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في  -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

ذ حتى نھاية السنة المالية لتنفي الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة  .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 1.13 األولى جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.94 األولى جيم  141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 162.54 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.79 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.74 األولى جيم  21-الھيدروكلوروفلوروكربون

 349.54 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.08 األولى جيم  225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 515.76 األولى جيم  المجموع
  
  

ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 المجموع  2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 لتفاصيلا الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1
 قدرات استھالك األوزون)من المجموعة األولى (أطنان 

 ال ينطبق 335.24 335.24 335.24 464.18 464.18 464.18 464.18

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم،  2.1
 قدرات استھالك األوزون) من المجموعة األولى (أطنان 

 ال ينطبق 294.63 309.46 335.24 400.00 438.40 438.40 438.40

(دوالر  (اليوئنديبي)التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 أمريكي)

3,507,938 0 0 2,475,225 0 154,900 0 6,138,063 

 429,665 0 10,843 0 173,266 0 0 245,556 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 6,138,063 0 154,900 0 2,475,225 0 0 3,507,938 (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3

 429,665 0 10,843 0 173,266 0 0 245,556 (دوالر أمريكي)  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3

 6,567,728 0 165,743 0 2,648,491 0 0 3,753,494  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3

 0.00 االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتفق على إزالته بموجب ھذا  123-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 1.13من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  123-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.94 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.00من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 66.94 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق 141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 94.60 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 1.00من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141- استھالك الھيدروفلوروكربون 3.3.4

 0.79 إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على 142-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0.00استنفاد األوزون)من قدرات باألطنان (المتبقي المؤھل  ب142-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 0.74 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 21-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  21-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 0.00من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  21-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

 76.83 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4

 17.25 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4

 255.46من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.6.4

 0.00 إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتفق على  225-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.7.4

 0.00 من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  225-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.7.4

 0.08تنفاد األوزون)من قدرات اسباألطنان (المتبقي المؤھل  225-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.7.4
 *

.2016ديسمبر/كانون األول  31حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى 
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  
ل ـالتذيية المحددة في ـفي السن الثانيٍ اع ـة عليه في االجتمـل الشرائح المقبلة للموافقـسيجري النظر في تموي .1
 ألف. -2
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا يفالمواد، وكبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنالتنفيذية  إلى اللجنة بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من ھذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرى أياالتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب (
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

من االستھالك لجميع  التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينوالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام 

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

نظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من الم
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمية الخاصة مجموعة من المعلومات الك  )د (
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛
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كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في وإذا   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد  -2إطار التذييل 

الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس 
  للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5تذييل ال
 
 ستدير إدارة البيئة عملية الرصد من خالل قسم حماية األوزون بمساعدة من الوكالة المنفذة الرئيسية. .1  

سيتم رصد االستھالك وتحديده استنادا إلى البيانات الرسمية الستيراد وتصدير المواد المسجلة من جانب  .2
 المعنية. اإلدارات الحكومية  

ستجمع إدارة البيئة وتبلغ عن البيانات والمعلومات التالية على أساس سنوي في التواريخ المقرره ذات الصلة  .3
 أو قبل تلك التواريخ:  

  التقارير السنوية عن استھالك المواد التي ستقدم إلى أمانة األوزون؛  ) أ(

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة   ) ب(
 التي ستقدم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.  

ستشرك إدارة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية ھيئة مستقلة ومؤھلة إلجراء تقييم لألداء النوعي والكمي لتنفيذ  .4
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  

قييم وتقدم إلى إدارة البيئة وإلى الوكالة المنفذة الرئيسية، مشروع تقرير موحد في نھاية كل ستعد ھيئة الت .5
خطة تنفيذ سنوية، يتألف من نتائج التقييم وتوصيات بالتحسينات أو التعديالت، إن وجدت. وسيشمل مشروع التقرير 

 حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.  

رات حسب االقتضاء، من إدارة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية، ستقوم ھيئة بعد إدراج التعليقات والتفسي .6
 التقييم باالنتھاء من صياغة التقارير وتقديمھا إلى إدارة البيئة وإلى الوكالة المنفذة الرئيسية.  

التنفيذية ذي  ستؤيد إدارة البيئة التقرير النھائي وستقدم الوكالة المنفذة الرئيسية التقرير إلى اجتماع للجنة .7
  الصلة مع خطة التنفيذ السنوية وتقارير التنفيذ السنوية.

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق   )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب (
 ألف؛ - 4  التذييل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XXII 

 

8 
 

المرتبطة بھا  الشرائحالتنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة  إلى اللجنةمستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛ -4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  خطط التنفيذ السنوية

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
 ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛ -4المحدد في التذييل 

رة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف في حال طلب التمويل للشريحة األخي  (و)
لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك 

  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  ز)(

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

، من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد 11متثال وفقا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم اال  (ي)
 ؛الرئيسيةمنفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

  والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة   (ل)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (م)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
راء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإج
ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق -1ل ـالمذكورة في التذيي

  ألف.  -4

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل ا أمريكي ادوالر 80من 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 

، على أساس الفھم بأن الحد ألف -2التذييل من  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف -2التذييل 
األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 

 الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.
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حلتين من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مر .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

  كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر. قطاع ما، أو إذا كانت
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  المرفق الثالث و العشرون

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية مولدوفاحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" جمھورية مولدوفا ومةيمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حك .1
 0.65ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

مع الجداول الزمنية لبروتوكول  بما يتماشى 2020 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل -1ھا في التذييل المواد المشار إلي
، 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-2التذييل  من 2-1الصف استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستھالك المتبقي المؤھل  3-1- 4الصف المستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد الل .3 تزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة 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

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

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي الك تحقيق حدود االستھ
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التفقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقلسنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على والسنوات المعنية ھي جميع ا

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت السنوات ذات الصلةلجميع  أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم  )ج (
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 
وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا التنفيذ

  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د (
يل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمو

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  م تقاريروتقدواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. المحددةالسابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليھا كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھوفقاً ل ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة )أ ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحةتنفيذ (د) أعاله أو كتنقيح لخطة  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

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

ي المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة التغييرات ف )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية،  سنويةاألنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال البرامج أو تقديم تمويل إلى )4(
في المائة من مجموع  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ ال

  آخر شريحة موافق عليھا؛ تكاليف

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

لبلد يوافق على أن استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن ا
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة )ب (
يتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، و

  السنوي الالحق؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو و  (ج) 
  في إطار ھذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 لقطاع خدمات التبريداعتبارات 

 خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:الفرعي لقطـاع الولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ي .8

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

خالل تنفيذ  41/72المقرر المنفذة المعنية بعين االعتبار /أو لثنائية والوكاالت اوأن يأخذ البلد  )ب (
 .الخطة

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
كون يأن على  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) وافقولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا

كون يعلى أن وافق برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) و("الوكالة المنفذة الرئيسية")  الرئيسيةالوكالة المنفذة 
فيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة ("الوكالة المنفذة المتعاونة")  ةتعاونموكالة المنفذة الال

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد وھذا االتفاق.  بموجب
المشاركة في ھذا  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالو/ أو  الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 االتفاق.

كون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ست .10
وستدعم (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

في إطار التنسيق  باء -6الل تنفيـذ األنشطة المعددة في التذييل الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خ
الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. ستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى اتفاق بشأن 

المسؤوليات في إطار الترتيبات المتعلقة بالتخطيط بين الوكاالت، بما في ذلك اجتماعات التسيق المنتظمة واإلبالغ و
وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة ھذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة. 

 ألف. - 2في التذييل  4-2و 2-2الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين 

 عدم االمتثال لالتفاق

ّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تم .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن 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 ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
ة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجن

 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق . وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنھاوتتخذ قرارات 
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتذا االتفاق للتعديل على أساس أي لن تخضع عناصر تمويل ھ .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

ونة والوكالة المنفذة المتعاالوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
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 تاريخ اإلنجاز

د فيھا حد أقصى مسموح به خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحداليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

بيّن في ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو الم على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
 .رافاألط
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  ذييالتالت

  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 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة  1.1

 قدرات استھالك األوزون)من األولى (أطنان 
 غير متوفر 0.65 0.9 0.9 0.9 0.9

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم،  2.1
 قدرات استھالك األوزون) من المجموعة األولى (أطنان 

 غير متوفر 0.65 0.9 0.9 0.9 0.9

 122,300 17,450 0 0 0 104,850 (دوالر أمريكي) (اليوئنديبي)التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2

 11,007 1,570 0 0 0 9,437 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 52,200 0 0 26,100 0 26,100 (دوالر أمريكي) المتعاونة (اليونيب)منفذة لوكالة الالتمويل الموافق عليه ل 3.2

 6,786 0 0 3,393 0 3,393 دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

 174,500 17,450 0 26,100 0 130,950 (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
 17,793 1,570 0 3,393 0 12,830 (دوالر أمريكي)  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3
 191,293 19,020 0 29,493 0 143,780  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3

 0.25  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
ً 22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  0.1  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المشاريع الموافق عليھا سابقا
 0.65  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  22-استھالك الھيدروفلوروكربون  3.1.4

 
  فقة على التمويلألف: الجدول الزمني للموا -3التذييل 

  
ة المحددة في ـفي السن األولاع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف.- 2ل ـالتذيي

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل  .2

  
 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  يانات حسب الشريحة، تصفتقدم فيه الب، سرديتقرير  )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة المادةحسب األنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
المدرجة  مختلفةالنشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة  واستخدام بند، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من ھذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 
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نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد، مستقل لتقرير تحقق  )ب (
رر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا االتفاق. وما لم تق في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، التي سيُضطلع بھا  وصف خطي للنشاطات )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن يميةالتقو

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

لمستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة ا
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1ات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقر  (ھ)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

ط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخط  (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
د ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك الموا-2إطار التذييل 

الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس 
  للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
نفذة سيتم تنفيذ الخطة من قبل وحدة األوزون الوطنية في البلد بدعم من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة الم  .1

  المتعاونة. ستعمل وحدة األوزون الوطنية بمثابة منسق وطني لجميع أنشطة المشروع الموصوفة في الخطة.
   
ستطبق الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إجراءاتھا اإلدارية من أجل تنفيذ الخطة. ستستخدم   .2

لى أساس وضع خطط عمل سنوية واستخدام وظائف المشتريات التي الوكالة المنفذة الرئيسية طريقة التنفيذ الوطني ع
تضطلع بھا الوكالة المنفذة الرئيسية لتسليم المعدات واألدوات المقررة للمشروع. ستستخدم الوكالة المنفذة المتعاونة 

ة. تضمن كل إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بھا بشأن اتفاقات التمويل صغيرة الحجم مع وحدة األوزون الوطني
  من الوكالتين المنفذتين رصد االمتثال لخطط العمل. 
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  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

لمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات وا )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط  )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحأن األھداف قد تحققت وأن األنشطة إلى اللجنة التنفيذية من مستقل تقديم تحقّق  )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 
 ؛الوكالة المنفذة المتعاونة األنشطة التي تنفذھا

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف   (و)
لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 

ألنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع ا
  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

اإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية و  (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة الميزانية ولتمويل تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الوالوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ال الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (م)

اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق  التوصل إلى توافق في  (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
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واإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (س)
 بالمشروع.

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 

ل ـالتذيي(ب) من 1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ي تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد ف  (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

وتقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (ج)
  ؛ألف-4النحو الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
عن كّل ا أمريكي ادوالر 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 
، على أساس الفھم بأن الحد ألف - 2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 

مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ويمكن النظر في تدابير إضافية في األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز 
 الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
وازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالت

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 
 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  الرابع و العشرونالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف أوروغوايحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالھيدرو من خطة إدارة إزالة المواد
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" أوروغواي يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 15.16ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول 
 مونتريال.

من التذييـل  2-1يوافق البلـد على االلتـزام بحدود االستھـالك السنوي للمـواّد على النحو المبيّن في الصف  .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع  ألف ("األھداف والتمويل") في ھذا االتفاق-2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل -1المواد المشار إليھا في التذييل 
د األطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّ 3المحّددة في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
، وبالنسبة ألى إستھالك يتجاوز  ألف -1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

( اإلستھالك المتبقى  3.6.4و   3.5.4و  3.4.4و  3.3.4و  3.2.4و  3.1.4ى الصفوف المستوى المحدد لكل مادة ف
 )للتمويلالمؤھل 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث ألف للبلد.  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5ق عليھا ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية المواف

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1تحقيق حدود االستھالك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 
 أو المنفّذة المعنية.بتكليف من الوكالة الثنائية وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط  .5 تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا
 التالية قبل ثمانية أسابيع على األقل من 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 (
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى 

تاريخ انعقاد اجتماع السنوات التي ال يوجد فيھا تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمھا في 
 اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف لجميع السنوات ذات الصلة، إال إذا قررت   )ب (
 اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

لف ("شكل تقارير وخطط أ -4أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل   )ج (
التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 
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التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح 
  في المائة؛ 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل أن   )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.

 الرصد

يجري رصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في سيؤكد البلد أنه  .6
ألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  -5التذييل 

 السابقة وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا المحددة في نفس التذييل. 

 موالالمرونة في إعادة تخصيص األ

أو جزء توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليھا  .7
 ألف: -1، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـالك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل منھا

ً إما في خطة التنفيذ عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة   )أ ( يجب أن تًُوثَّق مسبقا
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة  5السنوية مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 تعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛المسائل التي يمكن أن ت )1(

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

وية المعتمدة الحالية، أو إزالة تقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السن )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 

  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  )5(
تملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المح

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 
تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل 

 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

صنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية عمليات إعادة التخصيص غير الم  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

واد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة الم  )ج (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XXIV 
 

3 

يذ ) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنف2007أيلول 
 السنوية؛

يوافق البلد، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبديل للمواد   )د( 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 

مراجعة اللوائح والمعايير توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند 
والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل 
مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

  المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم 

وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى   )ه(
  الصندوق المتعدد األطراف بعد إنجاز الشريحة األخيرة المنتظرة في إطار ھذا االتفاق.

  
 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 يولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

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

عين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة المعنية ب  )ب (
 خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي يجريھا أو نيابة عنه  .9
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  على أن يكون الوكالة المنفذة  من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. ووافق.

الرئيسية  فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج 
ة الرئيسية [و/ أو الوكالة الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذ

 [الوكاالت] المشاركة في ھذا االتفاق.

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

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة .ألف  -6الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل 
 ألف. -2في التذييل  2-  2الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق

اف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھد .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
ل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التموي

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ األوزون من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة 
لھذا االتفاق على حدة،  في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد
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وتتخذ قرارات بشأنھا. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل حالة عدم االمتثال المعنية لھذا االتفاق عائقا أمام تقديم 
  المذكورة أعاله. 5التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 

لتنفيذية في المستقبل قد تؤثر لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة ا .12
  على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة [الوكاالت]  .13
نوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة [الوكاالت] المنفذة المتعاونة] لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وب

 المنفذة المتعاونة] االطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

ح به يتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسمو .14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في آخر شريحة لتنفيذ الخطة -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ 7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1غ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبال

  ألف إلى حين إتمام الخطة إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4التذييل 

 صحة االتفاق

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول مونتريال، ما لم ھذا االتفاق

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
 .األطراف

 
ذييالتلت  

 
 ألف: المـواد -1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 قدرات استنفاد األوزون) من  (بأطنان
 21.08 األولى جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 األولى جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.09 األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.49 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.63 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 23.33    المجموع الفرعي
ب الوارد في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت سابقة الخلط المستوردة
 5.33 األولى جيم

 28.66    المجموع
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ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 غير متوفر 15,16 21,0 21,0 21,0 21,0 المجموعة األولى (أطنان من قدرات استھالك األوزون)
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق  2.1

 غير متوفر 15,16 21,0 21,0 21,0 21,0 جيم، المجموعة األولى (أطنان من قدرات استھالك األوزون) 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ([اسم الوكالة  1.2

 1.105.157 111.268 0 679.889 0 314.000 المنفذة الرئيسية]) (دوالر أمريكي)

 77.361 7.789 0 47.592 0 21.980 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2.2

 1.105.157 111.268 0 679.889 0 314.000 إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 77.361 7.789 0 47.592 0 21.980 إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليھا (دوالر أمريكي)  2.3

 1.182.518 119.057 0 727.481 0 335.980  إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 5,31  ] المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)1مجموع [المادة  1.1.4

  2,34  إزالتھا في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)] الذي يتعين 1[المادة  2.1.4

 13,43  ] المتبقي المؤھل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)1استھالك [المادة  3.1.4

  0,00  ] المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)2مجموع [المادة  1.2.4

  0,04  ] الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)2[المادة  2.2.4

  0,00  ] المؤھل المتبقي (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)2استھالك [المادة  3.2.4

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) بموجب اإلتفاق 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع 

0,00  

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 األوزون) (باألطنان من قدرات استنفادبموجب المشروعات التى سبقت الموافق عليھا124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

0,09  

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون 124-اإلستھالك المؤھل المتبقى من الھيدروكلوروفلوروكربون

 
0,00  

  ب141-ب الھيدروكلوروفلوروكربون141-الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
  )(باألطنان من قدرات استنفاد األوزونب المتفق عليھا بموجب ھذا اإلتفاق 141-الھيدروكلوروفلوروكربون محمو إزالة

 
0,41  

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
من قدرات استنفاد  (باألطنانببموجب المشروعات التى سبقت الموافق عليھا 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون)
1,08  

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب141-اإلستھالك المؤھل المتبقى من الھيدروكلوروفلوروكربون

 
0,00  

  استنفاد األوزون)(باألطنان من قدرات ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 ب التى أتفق على إزالتھا بموجب اإلتفاق142-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

0,00  

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 األوزون)(باألطنان من قدرات استنفاد ب بموجب المشروعات السابقة142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

0,63  

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4
 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب 142-اإلستھالك المؤھل المتبقى من الھيدروكلوروفلوروكربون

0,00  

ابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ب الوارد في البوليوالت س141-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4
 5,33  ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4
  0,00  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤھل المتبقي (باألطنان من قدرات 141-استھالك الھيدروفلوروكربون 3.6.4
  0,00  استنفاد األوزون)
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

االجتمـاع [الثانٍي] في السنـة المحددة في التذييـل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف.-2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس   )أ (
البلد فيما يتعلق بإزالة ھذه المواد، وكيف تسھم مختلف األنشطة فيھا، وكيف تتصل ببعضھا  حالة

البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ 
لسماح لألمانة األنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال ذي الصلة للبدائل، ل

بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي 
أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة باألنشطة المختلفة المدرجة 

وأن يوفر المعلومات األخرى  في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد،
ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) 
التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر ھذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة 

من ھذا  7 عليه في الفقرة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص
 االتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛

تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد،   )ب (
(ب) في االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا 5وفقا للفقرة الفرعية 

بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع التحقق مع كل طلب خاص 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز   )ج (
المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام والترابط بين األنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم 
المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة 

المحرز، فضال عن التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم 
أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف 

رعية (ب) األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الف
  أعاله؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة   )د (
  من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت؛

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدار  .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  موال المشمولة بھذا االتفاق؛األنشطة واأل
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

قات وسيشكل األساس الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفا
  للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
تتولي تنسيق المشروع وإدارته وحدة األوزون الوطنية كجزء من مديرية البيئة الوطنية. وستتأكد مديرية  .1

الوطنية المسؤولية المباشرة عن  وتتحمل وحدة األوزون -البيئة الوطنية إصدار جميع القوانين والتشريعات الوطنية
تنفيذ األنشطة ذات الصلة ببروتوكول مونتريال وعن تحديد وتنفيذ ورصد وتقييم جميع األنشطة االستثمارية وغير 
االستثمارية والمساعدات التقنية وسيكون للمسائل المتعلقة بحماية األوزون مشاركة ھامة في االستراتيجيات 

 ة. وفيمايلي الشركاء االستراتيجيين لوحدة األوزون الوطنية:والسياسات البيئية الوطني

مديرية الجمارك الوطنية التي تتقاسم معھا وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن تنفيذ نظام تراخيص   )أ (
 الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون ومكافحة االتجار في ھذه المادة؛

 فرعا تقنيا لوحدة األوزون الوطنية؛ مختبر أوروغواي التكنولوجي الذي يعمل بوصفه  )ب (

 جامعة أوروغواي التكنولوجية التي تدعم أنشطة التدريب وتقييم التكنولوجيات الجديدة؛  )ج (

مستوردي مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخالئط ھذه المواد الذين يقدمون المعلومات التي تتيح   )د (
  دروكلوروفلوروكربونية على الواقع.تقييم بيانات الجمارك ومتابعة المخزونات وتطبيقات الھي

تعد وحدة األوزون الوطنية لكل طلب شريحة تقرير حالة عن األنشطة واإلنجازات بما في ذلك المعالم  .2
البارزة وغير ذلك من أھداف األداء فضال عن أي معلومات أخرى ذات أھمية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

 ا التقرير ويخضع للتحقق من جانب الوكالة المنفذة.الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسينقح ھذ

للوكالة الرئيسية اإلشراف المالي والفني الشامل على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  .3
  الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويتعين على وحدة األوزون الوطنية تقديم تقرير منظم عن اإلنفاق للوكالة الرئيسية .

  
  الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: دور  -6التذييل 

 
 ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي: .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
وكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدر

 بالبلد؛

-4  مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في التذييل  )ب (
 ألف؛

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة الشرائح المرتبطة بھا   )ج (
 ألف؛-4في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل قد أُكملت على النحو المبيّن 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة  )ه (
 ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛ -4المحدد في التذييل 
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في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف   )و (
سنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة ال

المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك 
  الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز (

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح (

ود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وج  )ط (
  الدقيق عن البيانات؛

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي (
الرئيسية وكل وكالة منفذة  تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة

 متعاونة معنية؛

 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  )ك (

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل (

ل األنشطة المتصلة اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكما   )م (
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

(ب) من التذييـل 1(ب) من االتفـاق والفقرة الفرعيـة 5ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة -1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
دوالر أمريكي عن كل  202 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة  .1

من  2-1أطنان قدرات استنفاد األوزون؛ من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف كيلوغرام من 
ألف، على أساس الفھم بأن الحد  - 2من التذييل  2-1ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف -2التذييل 

ويمكن النظر في تدابير إضافية في األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. 
 الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
بيق الجزاء سيتقرر على الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تط

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 
 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XXV 
 

1 
 

  

  المرفق الخامس و العشرون
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافحكومة غرينادا بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  غريناداحكومة يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين  1-
من  0.38 قدرھاألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة  -1ستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل اال

 لجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.امتثاال ل 2020يناير / كانون الثاني  1قبل حلول  أطنان قدرات استنفاد األوزون

من  2-1ستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود اال 2-
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار  -2التذييل 

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

ألف (الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد - 2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة موعة األولى) باعتباره الخالمرفق جيم، المج

  المواد.من كل من  3-1-4 ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي- 1في التذييل 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، ت 3- اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  وافقرھنا
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

على  ألف ("الجدول الزمني للموافقة -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبيّن في التذييل  4-
إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على النحو 

 (ب) من ھذا االتفاق.5ة المبيّن في الفقرة الفرعي

ً 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 النحو المبيّن في الجدول الزمني  60بالشروط التالية قبل  يوما

 ويل :للموافقة على التم

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 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج 

 رية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القط

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق  ) ب(
 غير مطلوب؛

وخطة تنفيذ  ألف ("شكل تقرير-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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خرى الموافق عليھا قد في المائة وأن الشرائح األ 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ألف ("شكل  -4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة لتنفيذ الشرائح على ھيئة التذييل   (د)
تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حتى السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة 

، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حتى موعد اكتمال جميع التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وفقاً ألف ("م -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في  -5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 (ب).5الفقرة الفرعية 

كون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية على أن ت 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقا

فق عليھا اللجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توا
(د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر بصورة إجمالية  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 
اف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطر

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
وف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وس

 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:

الجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمع )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين  )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وع 9-
على  برنامج األمم المتحدة للبيئة التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

 ووافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")يأن 
تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية  لما يتعلق أنشطة البلد 

في إطار برامج أعمال  جرى. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تالمنصوص عليھا في ھذا االتفاق
المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكالتين المنفذتين الرصد والتقييم التابعة للصندوق 

 المشتركتين في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
لوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف

المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
 وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت المناسب وتسلسل(ب). 5
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نشطة في التنفيذ. وسوف تدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية من خالل تنفيذ األنشطة المذكورة األ
باء في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  -6في التذييل 

التخطيط، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسق  المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بخصوص
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة للخطة، بما في ذلك اجتماعات التنسيق المنتظمة. 

 ألف.-2من التذييـل  4-2و  2- 2 يناألفقي ينالرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف

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 ألف -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة 

وافقة على التمويل. التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الم
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، 
ن حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة التنفيذية كل حالة م

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

فذة الرئيسية والوكالة ، والوكالة المنلن يخضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية 12- 
في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى  المنفذة المتعاونة

 ذات صلة في البلد.

والوكالة المنفذة  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية 13-
سير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات لتي المتعاونة

 الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى - 2يھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد ف

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
) إلى ھألف (أ) و(ب) و(د) و(-4نصوص عليھا في التذييل المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ الم

 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-
ق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفا

  بطريقة مختلفة في االتفاق.

يحل ھذا االتفاق المعدل محل االتفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية المبرم في االجتماع الثاني والستين   -16
 للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 0.58 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  التفاصيل  الصف
خفيضات بروتوكول جدول ت 1-1

مونتلایر لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
 0,54 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,83 0,83متوفر

غير 
 متوفر

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات األولى (أطنان 

 استھالك األوزون) 
غير 
متوفر

غير 
متوفر

غير 
 0,38 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,58 0,58متوفر

غير 
 متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
(برنامج المنفذة الرئيسية 

(دوالر  األمم المتحدة للبيئة)
 135.000 21.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 105.000 أمريكي)

دعم الوكالة المنفذة تكاليف  2-2
 17.550 2.730 0 0 0 1.170 0 0 0 0 0 13.650 الرئيسية (دوالر أمريكي)

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-2
 (اليونيدو) متعاونةالمنفذة ال

 75.000  0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0  (دوالر أمريكي)

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   2-3
 6.750  0 0 0 6.750 0 0 0 0 0 0  (دوالر أمريكي)متعاونة ال

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 210.000 21.000 0 0 0 84.000 0 0 0 0 0 105.000 (دوالر أمريكي)

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 24.300 2.730 0 0 0 7.920 0 0 0 0 0 13.650 أمريكي)

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 234.300 23.730 0 0 0 91.920 0 0 0 0 0 118.650 (دوالر أمريكي)

 0,20 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 - الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من  4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا   22 -الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  4-1-2

 0,38 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

الجتماع الثاني في السنة المحددة سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل ا 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-

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة   (أ)
مواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير ال

الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في 
الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من 

مات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات خاصة المعلو
بخطة الشريحة السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
يرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة من التغي

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

روكربونية واستھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة
  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينھا وأخذ   (ج)
ينبغي أن يتضمن التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار. و

الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 
المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف السنوات المحددة في الفقرة 

ضروري إدخالھا (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من ال5الفرعية 
  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيانات. ووفقا للمقررات   (د)
ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب، ينبغي تقديم البيانات على 

ذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب االنترنت. وستعدل ھ
(أ) أعاله) والخطة 1شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 

(ج) أعاله)، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ كما أنھا ستلم 1(انظر الفقرة الفرعية 
(ج) 1المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية  بالمعلومات الكمية

أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل 
الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البلد والوكالة المنفذة 

  في ذلك؛ الرئيسية

(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 ت  1 ة سنوية عن حال ارير مرحلي ة تق م المتحدة للبيئ امج األم ى برن ة إل ذ سوف تقدم وحدة األوزون الوطني نفي
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

واد   -2 ة الم ة إدارة إزال داد خط د إع ة رص ناد مھم ة بإس دة للبيئ م المتح امج األم وم برن وف يق س
راء  تقلة أو خب ركة مس ى ش ة، إل ي الخط ددة ف داف األداء، المح ق أھ ن تحقي ق م ة والتحق الھيدروكلوروفلوروكربوني

  استشاريين مستقلين.

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية - 6التذييل 

ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة أنشطـة. ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة في   1-
  وثيقـة المشروع، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

اإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق و  (أ)
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

- 4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)
 ؛ألف

ن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأ  (ج)
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1ن خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتي

ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل   )ھ(
. وتشمل متطلبات اإلبالغ، اإلبالغ عن وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية

 ؛ لمتعاونةاألنشطة المنفذة من الوكالة المنفذة ا

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة   (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ة ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافي  (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
الميزانية والتمويل كل وكالة منفذة  والوكاالت المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود

  أو ثنائية معنية؛

 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  )ك(
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 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

عين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا ب 2-
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

-4ن التذييل (ب) م1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة - 6التذييل 

ستتولى الوكالة المنفذة المتعاونة المسؤولية عن مجموعة من األنشطة. ويمكن تحديد ھذه األنشطة في وثيقة   -1
  المشروع ذات الصلة بعد ذلك، ولكن ينبغي أن تتضمن على األقل ما يلي:

  السياسات، عند الضرورة؛ تقديم المساعدة في إعداد  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان التسلسل المنسق في األنشطة؛

ير المجمعة حسب تقديم التقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية عن ھذه األنشطة، إلدراجھا في التقار  (ج)
 ألف. -4التذييل 

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال - 7التذييل 
  

دوالر أمريكي عن كّل  2 500من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1-
لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف ألف -2من التذييل  2- 1من االستھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف متري طن 

  ألف.-2من التذييل  2-1المحدد في الصف 
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  ادس و العشرون المرفق الس

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المكسيكحكومة بين معدل اتّفاق 

  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل
  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة

  
 

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" المكسيك يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 373.36ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2022يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

 - 2ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا في ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني 

، يفقد 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة - 1التذييل 
ستھالك للمواد يتجاوز الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي ا

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل - 1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

) من كل من للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-5-4و 3-4-4و 3-3-4و 3-2-4، 3-1-4 الصفوفمادة في 
 المواد.

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
يذية ھذا التمويل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنف -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية والموافق عليھا ("الخطة"). 

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
 .بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنيةوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5 تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1ف الصفي  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 
 ؛التمويلطلب الذي يقدم فيه 

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") -4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   )ج (
إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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حتى نھاية ألف تغطي كل سنة تقويمية  -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

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً ألف  -5

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

جزء لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا،  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون .7 أو 
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـھذه المب من

 ألف:-1

ة تنفيذ سنوية التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خط عمليات إعادة  )أ (
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 د األطراف؛بقواعد أو سياسات الصندوق المتعد التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

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

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب (
نة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللج

 السنوي الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   )ج (
يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. 

لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على ويحدد أي تقديم 
المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد 
على أن يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض 

 التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛مستوى 

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية 

جنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أ
) ال تحصل على أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة 2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 

 التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )ه (
 ف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.األطرا
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 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ (
 ل تنفيذ المشروع؛خال

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  يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفا

، واتفقت حكومة ألمانيا، وحكومة إيطاليا وحكومة إسبانيا واليونيب على المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق اسة الوكالة المنفذة الرئيسية أن تكون الوكاالت المنفذة المتعاونة ("الوكاالت المنفذة المتعاونة") تحت رئ

بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد 
ت الوكاالللوكالة المنفذة الرئيسية و/أو والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 

 المشتركة في ھذا االتفاق.المتعاونة المنفذة 

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

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في ھذه 
التنفيذ. وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في 

ئيسية. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة باء في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الر-6التذييل 
المتعاونة إلى توافق في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات 

ة وتوافق اللجن بموجب ھذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق.
التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في 

 ألف.-2من التذييل  10.2و  8.2و 6.2و  4.2و 2.2الصفوف 

 في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
وافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للم

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7ة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّدد

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 

تخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام االتفاق على حدة، وت
  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .12
  .االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات

والوكاالت المنفذة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
والوكاالت المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية المتعاونة 

 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق. طالعاال

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
خطة الآخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 
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حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 ددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.إال إذا ح 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 ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

  غير ذلك.تحدد اللجنة التنفيذية 

يُلغى ھذا االتفاق المحّدث االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية في  .16
  االجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذية.
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  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 قدرات استنفاد األوزون)(بأطنان 

 392.8 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 820.6 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.0 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1 األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,214.8 األولى جيم  المجموع
 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2022 2020 2018 2016 2015 2014 التفاصيل الصف

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 

قدرات استھالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون)

 غير متاح 746.72 746.72 1,033.92 1,033.92 1,033.92 1,148.80

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 استھالك األوزون) 

 غير متاح 373.36 574.40 746.72 1,033.92 1,033.92 1,148.80

2-1 
) اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (

 (دوالر أمريكي)
2,404,412 - 1,165,509 2,139,719 1,612,350 450,600 9,899,581 

 692,971 31,542 112,865 149,780 81,586 - 168,309 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

2-3 
 المتعاونة (ألمانيا)لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل

 (دوالر أمريكي)
325,000 - 325,000 - - - 650,000 

 81,500 - - - 40,750 - 40,750 دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4

2-5 
المتعاونة (إيطاليا) لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل

 (دوالر أمريكي)
458,191 - - - - - 458,191 

 59,565 - - - - - 59,565 (دوالر أمريكي)  متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 2-6

2-7  
) اليونيبة (متعاونالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال

  (دوالر أمريكي)
- - 40,000 - 40,000 - 80,000 

 10,400 - 5,200 - 5,200 - -  (دوالر أمريكي) ةمتعاونتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال  2-8

 2,126,991   1,070,000 1,056,991   المتفق عليه (دوالر أمريكيالوكالة المتعاونة (اسبانيا)   2-9

 243,969   122,731 121,238   (دوالر أمريكي) للوكالة المتعاونة  تكاليف الدعم 2-10

 11,087,772 450,600 1,652,350 3,209,719 2,587,500 - 3,187,603 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع  3-1

 939,516 31,542 118,065 272,511 248,774 - 268,624 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 12,027,288 482,142 1,770,415 3,482,230 2,836,274 - 3,456,227 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-3

 105.5  على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) المتفق 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
 24.8  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2
 262.5  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 428.1  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
 392.5  قدرات استنفاد األوزون)من باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 141-الھيدروفلوروكربون 4-2-2
 -  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
 -  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1
 -  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 142-الھيدروفلوروكربون 4-3-2
 1.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3
 -  على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتفق  123- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-4-1
 -  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  123-الھيدروفلوروكربون 4-4-2
 0.3  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 123-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3
 -  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-5-1
 -  األوزون)من قدرات استنفاد باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  124-الھيدروفلوروكربون 4-5-2
 0.1  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 124-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-5-3
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـالتذيية المحددة في ـفي السن األخيراع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ 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 معلوماتللسماح لألمانة  لبدائل،ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن د، ويعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البل 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  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
وص عليه المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصواستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي من ھذا االتفاق، أو  7  في الفقرة
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة   )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

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

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
بة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة أخذ التجارب المكتسمع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 

المحددة في الفقرة  السنواتطي ھذا الوصف المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغ
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛) أعالهالتقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة 
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1الفرعية 

  فس الفترات الزمنية والنشاطات؛وستغطي نتغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة   .2
  الية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ:واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات الت

تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

فلوروكربونية في سنة إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلورو  (ب)
معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال 

  التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

حماية واستعادة وحفظ جميع النظم اإليكولوجية،  (SEMARNAT)تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية  .1
والموارد الطبيعية والخدمات البيئية من أجل النھوض بالتنمية المستدامة. وھي مسؤولة أيضا عن تنفيذ السياسات 

وزون الوطنية (الخاضعة الوطنية بخصوص تغير المناخ وحماية طبقة األوزون. وتقوم وحدة األ
) برصد استھالك وإنتاج جميع المواد المستنفذة لألوزون من خالل أفرقة إقليمية. ومن المتوقع SEMARNATلـ

إجراء عمليات تفتيش في الشركات المحولة إلى التكنولوجيات ال تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون للتأكد من 
 ون بعد إنجاز المشروع.عدم استخدام المواد المستنفدة لألوز

عرضت حكومة المكسيك وتنوي أن تعرض استمرار األنشطة وتأييد المشروعات على مدى السنوات القادمة  .2
على النحو المحدد في عنصر الدعم المؤسسي وقائمة األنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح 

 أي نشاط موافق عليه للمكسيك.

جميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أساسيا لخطة إدارة إزالة المواد يعتبر الرصد الوثيق ل .3
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة 

(أي وزارات في الصناعة، ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأصحاب المصلحة الحكوميين 
االقتصاد، والطاقة، والصحة)، ومختلف االتحادات الصناعية، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات 
والتدابير الالزمة لتنفيذ األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة. وفي قطاع 

 اإلزالة من خالل زيارات للموقع على مستوى المنشأة.التصنيع، سيتم رصد عملية التنفيذ وإنجاز 

سيتم الرصد السنوي من خالل نظام لتراخيص وحصص المواد المستنفذة لألوزون. وسيجري خبراء دوليين  .4
 .مستقلين زيارات للتحقق من المواقع

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: مجموعـة من األنشطةستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن  .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 
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ذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخ  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية- 4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 ء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛إجرا  (ز)

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

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛بلد يُ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة لل  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
ق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحق

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة-6التذييل   

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةفذة المتعاونة مسؤولة عن ستكون الوكاالت المن .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

 مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  (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 
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 134من 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.-2لتذييل من ا 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 
تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة 

متعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين القطاعات المحددة ال
 يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 السابع و العشرونالمرفـق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية السنغالحكومة بين معدل اتّفاق 
  فلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" جمھورية السنغال بين حكومة يمثّل ھذا االتفاق التفاھم 1-
 13,62ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان 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 - 1إليھا في التذييل  المشار
، 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  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى - 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-1-4المحدد لكل مادة في الصفاألفقي
 

ً 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"). -3دة في التذييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّ 
 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة 5ووفقا للفقرة الفرعية 

بتكليف من من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله ألف -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 
 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 تنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة ال
 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف   ) أ(
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى 

ھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة السنوات التي يوجد في
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4وية على ھيئة التذييل رير التنفيذ السناأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XXVII 

 

2 

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20يد عن الشريحة الموافق عليھا سابقا يز
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
ال السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتم

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين   )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

ما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعند
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات  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 

 
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من و 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  (أ) 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:

  ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ المسائل التي يمكن أن تتعل  )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؛ 

مدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير ال  )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
ذ  الموافق عليھا، ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ والت
  السنوي الالحق؛

رة   (ج) ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.
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لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد  8-
 لما يلي:

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

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-
لى أن تكون الوكالة التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت اليونيدو ع

المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة 
المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 

الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم 
 إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.

 
فيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتن 10-

(ب). وتشمل ھذه  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6التذييل 

الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات  والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين
الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق 

م المبيّنـة في اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسو
 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-

البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل 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 

من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان 
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

ك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھال
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق 
ح على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائ

  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

ة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجن 13-
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 

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

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5فقا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا و
إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات 

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفرعية 
 

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

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.

واللجنة التنفيذية في االجتماع  جمھورية السنغالان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16
للجنة التنفيذية. الخامس والستين 
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  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 األوزون) (بأطنان قدرات استنفاد

 20,96 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  

 
 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيل الصف 

 
 المجموع 2020 2019

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 األوزون) استھالك

غير  32.54 32.54 32.54 32.54 32.54 36.15 36.15غير متوفر غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد المرفق

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

 غير متوفر 13.62 15.90 16.80 20.9620.9620.9618.8617.70غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
األمم  منظمةالمنفذة الرئيسية (

) (دوالرللتنمية الصناعيةالمتحدة
 أمريكي)

200,000 000080,0000 20,000 0 30,000 330,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

15,000 00006,0000 1,500 0 2,250 24,750 

التمويل المتفق عليه للوكالة  3.2
) اليونيدوالمنفذة المتعاونة (
 (دوالر أمريكي)

100,000 000080,0000 80,000 0 40,000 300,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

12,887 000010,400010,40005,200 38,887 

إجمالي التمويل المتفق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

300,000 0000160,0000100,000070,000 630,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

27,887 000016,400011,90007,450 63,637 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 (دوالر أمريكي)

327,887 0000176,4000111,900077,450 693,637 

 7.34 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4
 غير متوفر قدرات استھالك األوزون) أطنانالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 13.62 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 -االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

  
   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XXVII 

 

6 

 
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
- 2االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 ألف.
 

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

للتقرير تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة   (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

ة المست ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات الصلة كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم خدمة والب
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 الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل 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

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

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

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

اص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خ
(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؛

ديم طلب الشريحة  (ج) ة لتق ة،  وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع التالي
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 أي تغي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش ن الوصف أيض ة م رات ممكن ي
رة  ذا الوصف السنوات المحددة في الفق المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ

ى الخطة 5الفرعية  (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت عل
ة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجز ء 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

رة الس التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ريحة، كال م ب ش ل طل ع ك ة م نة التقويمي
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 1س فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خم  )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

والوحدة الوطنية لألوزون ھي الوحدة اإلدارية المركزية المنشأة داخل الھيكل اإلداري لوزارة البيئة   1
  بحماية طبقة األوزون وتيسير إزالة المواد المستنفدة لألوزون.والمسؤولة عن تنسيق األنشطة الحكومية فيما يتعلق 

وسوف تسند إدارة تنفيذ أنشطة المشروعات المقررة إلى الوحدة الوطنية لألوزون بالتعاون مع اليونيدو   2
  بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية واليونيب بوصفه الوكالة المنفذة المتعاونة.

 
 ة المنفذة الرئيسيةألف: دور الوكال -6التذييل 

 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة إدارة إ يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة الخاّص ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم زال

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

ا   (ج) تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4لت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل قد أُكم

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   )ھ( بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ديم -4النحو المحدد في التذييل  ى تق الغ عل ات اإلب ة. وتشتمل متطلب ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل ألف لتق

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة ضمان تنفي  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (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   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذ ة 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)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)
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ذة الرئيسية باختيار كيان بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنف 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.

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونةباء:  -6التذييل 

  
ى   1 املة، وتشتمل عل تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الش

  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة ال  (ب) ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون منف
    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 

 
  م االمتثالألف: تخفيضات في التمويل بسبب عد -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 163من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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  لثامن و العشرونالمرفـق ا

 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافالصومال حكومة بين معدل اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("الصومال  يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
من  10,67ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1ستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل اال

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

 

من  2-1ود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحد 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 باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى -1ميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل ھذا االتفاق لج

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

 

ً 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 المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في 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 المذكورة 5ووفقا للفقرة الفرعية 

بتكليف من فاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله ألف من ھذا االت-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
 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؛
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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 

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 السابقة  -5تذييـل ال

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

 

تنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وتوافق اللجنة ال 7-
 ألف:-1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

 
بقاً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدمة إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مس  (أ)

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

  سات الصندوق المتعدد األطراف؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سيا  )1(

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

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

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

  تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية   (ب)
ئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عند

  السنوي الالحق؛ و

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة   (ج)
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.
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في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة  8-
 لما يلي:

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

اردة بالمقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الو  (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-
الة على أن تكون الوك اليونيدوالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت 

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

 ابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.إطار برنامج التقييم الت

 

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

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

 

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 التمويل وفقا
ة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجن

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
في ألف ("تخفيضات  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

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 

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

 

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 
  خرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أ

 

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق.  13-
وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا 

 االتفاق.

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

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5عليھا وفقا للفقرة الفرعية  بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية
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إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات 
 .ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفرعية 

 

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.
  

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



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76 
Annex XXVIII 

 

5 

  تذييالت

 ألف: المـواد - 1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 16.42 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط

    1.68 

 18.10      المجموع
 

  

 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 التفاصيل الصف

وتوكول جدول تخفيض بر 1-1
مونتريال لمواد المجموعة 
األولى المرفق جيم (طن 

من قدرات استنفاد 
 األوزون)

n/a 45.08 45.08 40.57 40.57 40.57 40.57 40.57 29.30 n/a 

الحد األقصى لالستھالك  1-2
المسموح به لمواد 

المجموعة األولى المرفق 
جيم (طن من قدرات 

 استنفاد األوزون)

n/a 16.42 16.42 16.42 14.78 14.78 14.78 14.78 10.67 n/a 

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

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

تكاليف الدعم للوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية (دوالر 

 أمريكي)

9,345 0 0 0 9,905 0 0 0 2,800 22,050 

لي التمويل الموافق إجما 3-1
 عليه (دوالر أمريكي)

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

إجمالي تكاليف الدعم  3-2
 (دوالر أمريكي)

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

إجمالي التكاليف الموافق  3-3
 عليھا (دوالر أمريكي)

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

 5.75 الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22- اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0 التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفروروكربون 4-1-2

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل  4-1-3
 

10.67 

ب في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن 141- اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
 من قدرات استنفاد األوزون)

0 

ب في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من 141-روفلوروكربونإزالة الھيدروكلو 4-2-2
 قدرات استنفاد األوزون)

0 

ب في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط (طن من قدرات استنفاد 141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
 وزون)األ

1.68 
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

-2سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األول في السنة المحددة في التذييل  .1
 ألف.

 
  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

  

  طلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ ل  1

 
تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير   (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 ي شتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت

دائل ذات الصلة  ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم
ات ذات  ر في االنبعاث التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي

اخ. وي لة بالمن ديات الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس نبغ
ى الظروف  رات تطرأ عل المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي
ى  ا عل ر أيض تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ف

أخير، معلومات عن أي تغييرات مق ديمھا، كحاالت الت ذ السنوية السابق تق ارنة بخطة (خطط) التنفي
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة التقرير المسرود جمي رة الفرعي اق، ويمكن 5ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق (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  ألف،-1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5كم 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 

  لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛ من االتفاق التي

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

ات  تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب من بع ي أن يتض ة. وينبغ نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ال
ن  ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش الوصف أيض
رة  ذا الوصف السنوات المحددة في الفق المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ

ى الخطة (د) من االتفاق. كما ينبغي 5الفرعية  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 مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوي  (د) ة وخطط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ
رة  التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ريحة، كال م ب ش ل طل ع ك ة م نة التقويمي الس

ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط ال1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي ه)، وخط
  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(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
  

لشؤون البيئة، من خالل وحدة األوزون الوطنية، مسؤوال عن رصد المشروع سيكون مكتب وزير الدولة   -  1
  واإلبالغ وذلك بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية. 

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

سيقوم مكتب وزير الدولة لشؤون البيئة بتجميع واإلبالغ عن البيانات والمعلومات التالية سنويا في أو قبل   -  3
  التواريخ المحددة ذات الصلة: 

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

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

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية، بالتشاور مع مكتب وزير الدولة لشؤون البيئة بالتعاقد مع ھيئة مستقلة   -  4
طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستقدم ھيئة التقييم ومؤھلة إلجراء تقييم أداء كمي ونوعي لتنفيذ خ

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

  خطة التنفيذ السنوية والتقارير. 

     
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية - 6التذييل 

  

  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:  .1

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

الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

م تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا تقدي  (ج)
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

ي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وف  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على   )ھ(
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 
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 تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان   (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

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

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11فقا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال و  (ط)
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ي)

 عم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والد  (ك)

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 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1 المذكورة في التذييل
 ألف.

 
  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 لكل سنة لم يتحقق فيھا - 2من التذييل  2-1الستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف كيلوغرام من ا

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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التاسع و العشرونمرفـق ال  

  
  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف واللجنة تايلندحكومة بين معدل اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

    

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال ("تايلند  حكومةھذا االتفاق التفاھم بين  يمّثل 1-
من أطنان قدرات  881.21ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

  .ع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایربما يتماشى م 2018يناير / كانون الثاني  1حلول باستنفاد األوزون 

 

من التذييل  2.1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
ار الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلایر لجميع المواد المشفضال عن  من ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

، يفقد 3ألف. ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1إليھا في التذييل 
الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد 

المستنفدة طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2.1األفقي في الصف 
 3.1.4 ةاألفقي وففي الصف لكل مادة ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد- 1المحددة في التذييل لألوزون 

  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3.7.4و  3.6.4  و 3.5.4و  3.4.4و  3.3.4و  3.2.4و 

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  3- رھنا
لف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات أ -2من التذييل  1.3 المحّدد في الصف األفقي

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

 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا  4-
 المذكورة السنوي سوف يقبل البلد إجراء تحّقق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك(ب) من ھذا االتفاق، 5للفقرة الفرعية 

 بتكليف من الوكالةوسيجرى التحقق المشار إليه أعاله  من ھذا االتفاق.ألف -2 من التذييل 2.1للمواد كما يأتي في الصف 
 الرئيسية.المنّفذة 

 

البلد بالشروط التالية  إال إذا وفىستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدد المنطبق تنفيذيةقبل اجتماع اللجنة الثمانية أسابيع على األقل 

 

لجميع السنوات المعنّية.  ألف-2من التذييل  2.1في الصف  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة  ال السنوات التي
 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؛

تنفيذ") ط الرير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ؛لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  في المائة؛ 20ليھا سابقا يزيد عن الشريحة الموافق ع
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نھاية ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  سنويةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   (د) 
، أو حتى وتشملھا السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل

 ؛في حالة الشريحة األخيرةموعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه 

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين  (ھ)
تعلق بالواردات من المواد مللتراخيص والحصص واجب اإلنفاذ وما بعده، بوجود نظام وطني 

 يسمح بضمان، وبأن النظام منھا اتينطبق باإلنتاج والصادر وحسبماالھيدروكلوروفلوروكربونية، 
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في  امتثال

  .بروتوكول مونتريال لمدة ھذا االتفاق

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

 .أعاله 4ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

 

ى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه وتوافق اللجنة التنفيذية عل 7-
 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة في االستھالك والمبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

بقاً   (أ) ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا إع يإم ذ  ف ة تنفي نويةخط  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  بما يلي:. وتتعلق التغييرات الرئيسية ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا

  ؛ المتعدد األطراف المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق  )1(

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

ة   )3( ة أو الوكال ة الفردي ة الثنائي ل المخصص للوكال نوية للتموي تويات الس ي المس رات ف التغيي
  المنفذة الرئيسية لمختلف الشرائح؛ و

ي  )4( ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل ديم تموي دة  تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي خط
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر الموافق عليھا، والتي ت أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ كون عندئذ قي التنفي

  السنوي الالحق؛ و

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ين ال ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إزال ة اللجن ى موافق ول عل حص

ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق التنفيذية كجزء من خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ا، حس يتم إزالتھ ي س ى أن في أطنان قدرات استنفاد األوزون الت د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب
ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق

  التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

ة مدرج  (د) ة لن تحصل أي شركة يتعين تحويلھا إلى تكنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ادئ  ة بموجب المب ر مؤھل ا غي ين أنھ ة ويتب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني في خطة إدارة إزالة الم
د الموعد  أة بع ة أو إذا كانت منش ة األجنبي دد األطراف (أي بسبب الملكي التوجيھية للصندوق المتع
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ه المعلومات ) على مساعدة. وسيتم إبالغ اللجنة التنفيذية بھذ2007سبتمبر/أيلول  21النھائي وھو 
  كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

واد   )ھ( ديل للم دروفلوروكربون كب ا الھي ار تكنولوجي ا اختي م فيھ ي ت االت الت ي الح د، ف ق البل يواف
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع األخذ في االعتبار بالظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمة 

دائل  واد والب ة الم ى أن: يرصد إتاح ي عل درس، ف اخ؛ أن ي ى المن ار عل ل اآلث ن تقلي د م ي تزي الت
ى  ال أدن ى إدخ ي تشجع عل بة الت افزة المناس ام الح ايير، ادراج األحك د أو/و المع تعراض القواع اس

الميبدائل ال رار الع ل من  مكانية االحت اليف تقل دائل ذات جدوى تك اد ب ال اعتم درس احتم ؛ وأن ي
ة، حسب االقتضاء، األثر على المناخ في تنفيذ خطة إد واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ارة إزال

  وأن يبلغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المحرز تبعا لذلك؛ و 

رة   (و) اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 جه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:سوف ُيولى االھتمام على و 8-

 

د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 و خالل تنفيذ المشروع؛

د  (ب) ذ البل ة  أن يأخ ة الثنائي ذة  ةوالوكالوالوكال ةالمعالمنف واردة  ني روط ال ل الش ار الكام ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100بالمقررين 

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي  9-
على أن يكون الوكالة المنفذة  البنك الدوليوقد وافق االتفاق. ُيضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا 

الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت حكومة اليابان على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة 
ُيوافق البلد على عمليات التقييم المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. و

أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم  الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج
 في ھذا االتفاق. تينالمشتركألي من الوكالتين التابع 

 

يط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا بموجب ضمان التخطستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
المسئولية ھذه تتضمن . و(ب) 5 بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةھذا االتفاق، 

وستقدم الوكالة المنفذة في التنفيذ. مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسبين لألنشطة ق يتنسالضرورة 
للوكالة الرئيسية التنسيق العام  تحت باء- 6 التذييلفي  الواردةتنفيذ األنشطة  للوكالة المنفذة الرئيسية عن طريقدعم الالمتعاونة 
المتعلقة بالتخطيط ترتيبات توافق في اآلراء بشأن الإلى المتعاونة وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة . المنفذة

منسقة للخطة، بما في ذلك اجتماعات التنفيذ لتيسير الالمشترك بين الوكاالت واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق 
اونة الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتع على أن تسدد إلىاللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، وتوافق التنسيق العادية. 

 .ألف-2من التذييـل  4.2و  2.2 ينالرسوم المنصوص عليھا في الصف

 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي  11-
قبل البلد بأنه لن يحّق له الحصول على ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يألف-2من التذييل  1-2

ً لجدول  ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقا التمويل وفقا
كان من المقرر أن منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي زمني 

تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن 
من  كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال(" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةتخفض قيمة التمويل 
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مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة ستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، تخفيضات اال
التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه 

  .أعاله 5شرائح المقبلة وفقا للفقرة القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام ال

 

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

 

والوكالة المنفذة المتعاونة من الوكالة المنفذة الرئيسية و لجنة التنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من ال 13-
طالع على اال والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة الرئيسية المنفذة

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 

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

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5عليھا وفقا للفقرة الفرعية  معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتال

 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف - 4التذييل 

 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في ھذا  الشروطتنفذ جميع  15-
تحدد اللجنة التنفيذية االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .غير ذلك

 ھذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية في االجتماع الثامنان االتفاق المحدث   .16
 والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 716.57 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.20 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.08 األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 205.25 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.12 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
ج أ  225، 225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ج ب 225و 
  2.30 األولى جيم

  *927.52  المجموع الفرعي
ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
 15.68 األولى جيم

 943.20 المجموع

  إلى واحد من عشرة.  7بسبب جبر بيانات المادة  7(*) أقل من خط أساس المادة 
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 والتمويلألف: األھداف  -2التذييل 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 التفاصيل الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح

 
 غير متاح 834.84 834.84 834.84 834.84 927.6 927.6

 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

 األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 

 غير متاح

 
 غير متاح 788.46 834.84 834.84 834.84 927.6 927.6

 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 الرئيسية (البنك الدولي) (دوالر أمريكي)

4,817,166 9,706,154 618,803 3,063,542 1,000,000 753,630 2,408,580 22,367,875 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي) 

337,202 679,431 43,316 214,448 70,000 52,754 168,601 1,565,752 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 أمريكي)المتعاونة (اليابان) (دوالر 

302,965 0 0 0 0 0 0 302,965 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي) 

39,385 0 0 0 0 0 0 39,385 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

5,120,131 9,706,154 618,803 3,063,542 1,000,000 753,630 2,408,580 22,670,840 

 1,605,137 168,601 52,754 70,000 214,448 43,316 679,431 376,587 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)مجموع  2.3

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3
 أمريكي)

5,496,718 10,385,585 662,119 3,277,990 1,070,000 806,384 2,577,181 24,275,977 

 67.86 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.1.4

 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 648.74 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.1.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)سابقة موافق عليھا ( التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 3.20 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 استنفاد األوزون)أطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.08 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 151.68 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي  1.4.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 53.57 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب (141-مؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك ال 3.4.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 0.00 أطنان قدرات استنفاد األوزون)تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب التي يتعين142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 0.12 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب (142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

أطنان قدرات استنفاد تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (ج ب المتفق على  225ج أ و  225و  225-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4
 األوزون)

0.00 

أطنان قدرات استنفاد ج ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 225ج أ و  225و  225-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4
 األوزون)

0.00 

 2.30 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ج ب ( 225ج أ و  225و  225-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.6.4

ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.7.4
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(

15.19 

ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.7.4
 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(

0.00 

 0.49 أطنان قدرات استنفاد األوزون)توردة سابقة الخلط (ب الموجود في البوليوالت المس141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.7.4

   2014* كان من المفروض أن تقدم الشريحة الثالثة في عام 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
 ألف.-2التذييل في السنة المحددة في األخير االجتماع  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في .1

  
  تنفيذ الألف : شكل تقارير وخطط  -4التذييل 

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

 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ابقة بش نة الس ذ الس من
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ي فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ألوزون الت وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل
ة المستخدمة وا ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم لب

ي  ر ف ن تغيي تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت ماح لألمان ت، للس ي أدخل لة الت الص
رات االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى تغييرأي  نع بروالتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يع ات تطرأ عل
ر أيضا  الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

رات  ات عن أي تغيي ى معلوم ة بخطة (خطط)عل نوية  مقارن ذ الس ديمھا، كحاالت التنفي ابق تق الس
ذ الشريحة، الغ خالل تنفي ادة تخصيص المب ة في إع ى النحو  التأخير، وحاالت استخدام المرون عل

رة  ي الفق ه ف ررات  7المنصوص علي دم مب رات، وأن يق ن التغيي ك م ر ذل اق، أو غي ذا االتف ن ھ م
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

  حالية؛االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة ال

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 رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريح ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي ة من الشرائح اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5الفرعية 

ديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج) ة لتق ة حتى نھاية السنة المزمع  الشريحة التالي
ينوتشملھا رابط ب راز الت ع إب ع و األنشطة ، م ذ م ي تنفي دم المحرز ف بة والتق أخذ التجارب المكتس

ةالشرائح السابقة بعين االعتبار . وينبغي ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمي
دم المحرز، فضال عن أي تغي املة والتق ى الخطة الش ارة إل رات أن يتضمن الوصف أيضا اإلش ي

المحددة  السنواتممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
ي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5في الفقرة الفرعية  رات الت  بالتفصيل التغيي

تقبلية كجزعلى الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا ء من نفس . ويمكن تقديم وصف األنشطة المس
  ؛الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

رة الس التقرير (انظر الفق ة مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب نة التقويمي
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  و وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من حوالي  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 
 
إن وحدة األوزون الوطنية في إدارة األشغال الصناعية ھي المسؤولة عن إدارة وتنسيق برنامج إزالة المواد   -  1

ذلك أنشطة اإلزالة وتدابير رقابة مواد المرفق ج، المجموعة األولى (المواد المستنفدة لألوزون الشامل في تايلند، بما في 
الھيدروكلوروفلوروكربونية) وستقوم وحدة إدارة المشروع في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بإدارة 

  وتنفيذ ھذا االتفاق.

  

اد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع وحدة األوزون الوطنية ستتعاون وحدة إدارة المشروع في خطة إدارة إزالة المو  -  2
وتنسق مع مكتب مراقبة المواد الخطرة وإدارة الجمارك لوضع وتنفيذ نظام لالستيراد والمراقبة للمواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستعراض طلبات تراخيص استيراد/ تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السنوية 

ن يقوم المستوردون/المصدرون بتوفير قائمة بالمستخدمين النھائيين؛ وتحديد وإصدار حصص سنوية الستيراد المواد لضمان أ
  . 2016إلى  2012الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

  

  من أجل رصد وتقييم التقدم في التنفيذ ستساعد وحدة إدارة المشروع وحدة األوزون الوطنية على:   -  3

واد  دإعدا  (أ) نظام المعلومات اإلدارية يجمع ويتابع كل البيانات ذات الصلة والمطلوبة حول استيراد م
  ) بصورة سنوية؛ الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق (ج)، المجموعة األولى (المواد 

اون  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبيانات الخاصة بالكمية الفعلية من المواد  تحديث  (ب) المستوردة بالتع
  مع مكتب مراقبة المواد الخطرة وإدارة الجمارك كل ثالثة شھور؛ 

  واإلبالغ عنھا؛  الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد أي حاالت استيراد غير مشروع للمواد   (ج)

ى  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقدم في إزالة المواد  رصد  (د) من ناحية الطلب باإلشراف المباشر عل
  نفيذ المشروع الفرعي؛ ت

ع   (ھ) اريرتجمي واد  تق ة الم ة إدارة إزال ذ خط أن تنفي ة بش دم المرحلي ةالتق  الھيدروكلوروفلوروكربوني
ارك، ووزارة  وإنجازات إزالة ھذه المواد للمشاركة فيھا مع إدارة األشغال الصناعية، وإدارة الجم

  الصناعة ومكاتبھا المحلية؛ و 

  ألف. -2الشرائح والخطط وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل إعداد تقارير تنفيذ   (و)

ستكون إدارة األشغال الصناعية ھي المسؤولة عن استعراض تقارير وحدة إدارة المشروع والبيانات وفرض تدابير   -  4
 الرقابة والسياسة التي تسھل مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيضات وفقا لالتفاق. 

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

  :طة تشمل على األقل ما يلينشمن األولة عن مجموعـة ؤالرئيسيـة مس المنفذة ستكـون الوكالـة  1

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
يّ  ى النحو المب ه، عل ة إدارة ن في خطة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛
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 ؛ألف-4 لوالتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ التنفيذ طمساعدة البلد في إعـداد خط  (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  (ج) ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4تنفيذ بما يتمشى مع التذييل البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

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  يةالسنوتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب نويةالوف ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
ة-4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ى ألف لتقديمھا إل الغ عل ات اإلب . وتشتمل متطلب

 ؛إلبالغ عن األنشطة التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة الرئيسيةا

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن من تنفي ة تشغيلية تمّك فافية الضمان وجود آلّي ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق الغ تنفي واإلب
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة وضمان تسلسل مناسب لألنشطة؛  (ط)

رة   )ي( د 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي  من االتف
ة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانوالوكالة المنفذة المتعاونة ذة  ي ة منف ل كل وكال ولتموي

   ؛أو ثنائية معنية

 ضمان أن يستند الصرف للبلد إلى استخدام المؤشرات؛  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

مستقل  كيانالمنفذة الرئيسية باختيار  بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة 2
-1وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة في التذييل 

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

  
 المتعاونة: دور الوكالة المنفذة باء -6التذييل 

  
طة. وترد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة، وتشمل نشمن األولة عن مجموعـة ؤمس المتعاونة المنفذة ستكـون الوكالـة  1

  :على األقل ما يلي

  تقديم مساعدة في إعداد السياسات عند الطلب؛  (أ)

ي تمو  (ب) ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوكال ة والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال لھ
  المنفذة الرئيسية لضمان تسلسل منسق لألنشطة؛

ى   (ج) ة عل ارير المجمع ا في التق تقديم تقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن ھذه األنشطة، إلدراجھ
 ألف.-4النحو الوارد في التذييل 
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  ل بسبب عدم االمتثالألف: تخفيضات في التموي -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 196 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة   1

ألف لكل -2من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي من االستھالك من قدرات استنفاد األوزون  كيلوغرام
  ألف.- 2من التذييل  2.1سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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تعليقات الموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھا

2016201720182019
عنصر الموظفين10
 موظفو المشروعات (الوظيفة والدرجة)1100

01(D2) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة              291,714              283,218             274,969             266,960كبير الموظفين
02(D1) 287,886              279,501             271,360             263,456نائب كبير الموظفين              

03(P4) ابتداء من عام 2017 مع زيادة سنوية بنسبة 3 في المائة              203,530              197,602             191,846             174,608موظف إدارة البرامج P4 تمت ترقيته إلى  
04(P5) 260,152              252,575             245,218             238,076نائب كبير الموظفين للشؤون المالية واالقتصادية              

05(P5) 260,152              252,575             245,218             238,076كبير موظفي إدارة المشروعات              

06(P5) 260,152              252,575             245,218             238,076كبير موظفي إدارة المشروعات              

07(P5) 260,152              252,575             245,218             238,076كبير موظفي إدارة المشروعات              

08(P4) ابتداء من عام 2017 مع زيادة سنوية بنسبة 3 في المائة              234,486              227,657             221,026             210,510موظف إدارة المعلومات P4 تمت ترقيته إلى  
09(P5) سيحّمل إلى بند الميزانية 2101              233,411              226,613             220,012             213,604كبير موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق P5 و P4 الفرق في التكاليف بين 
10(P5) 260,152              252,575             245,218             238,076كبير موظفي الرصد والتقييم              

11(P3/P2) 135,061              135,061             179,846             174,608كبير موظفي إدارة البرامج               P2  يحتوي الموظف في ھذا المنصب على الرتبة
12(P4) ابتداء من عام 2017 مع زيادة سنوية بنسبة 3 في المائة              172,614              167,587             162,706             146,316موظف شبكة المعلومات P4 تمت ترقيته إلى   

14(P4)    تمت ترقيته إلى P4 ابتداء من عام 2017 مع زيادة سنوية بنسبة 3 في المائة              202,721              196,817             191,084             174,608كبير موظفي إدارة البرامج
15(P2) تم تنقيح  ميزانية عام 2016 لتشمل المصروفات غير المسجلة البالغة 74,081 دوالر أمريكي              139,113              135,061             131,127             201,389الموظف المساعد لإلدارة

16(P2 ) تم تنقيح  ميزانية عام 2016 لتشمل المصروفات غير المسجلة البالغة 75,156 دوالر أمريكي              139,113              135,061             131,127             202,464 موظف مساعد معني بقاعدة البيانات

السنة السابقة98
           3,340,409           3,247,050          3,201,195          3,218,904المجموع الفرعي1199
االستشاريون1200

75,00075,00075,00075,000مشروعات و مراجعات تقنية إلخ...01

60,000دراسة للتكاليف اإلدارية*02

                75,000                75,000               75,000             135,000المجموع الفرعي1299
موظفو الدعم اإلداري1300

01(G7) مساعد إداري P2  تم إلغاء الوظيفة واستبدالھا بالوظيفة 1115 نتيجة للترقية إلى
02(G7) 109,657              106,463             103,362             100,352مساعد خدمات االجتماعات              

03(G6) تم تنقيح  ميزانية عام 2016 لتشمل المصروفات غير المسجلة البالغة 21,227 دوالر أمريكي  / تنزيل الدرجة  من  G7 إلى G6 ابتداء من عام 2017              103,759              100,737               97,803             121,579مساعد برامج
04(G6) ابتداء من عام 2017                86,994                84,460               82,000               74,334مساعد برامج G6 إلى G5 تمت الترقية من   
05(G5) 81,227                78,861               76,565               74,334مساعد برامج                

06(G6) 103,760              100,738               97,803               94,955مساعد معني بعمليات الحاسوب              

07(G5) 85,849                83,349               80,921               78,564مساعد برامج                

08(G6) 92,094                89,412               86,808               84,279سكرتير/كاتب، موظف إداري                

09(G4) 70,167                68,123               66,139               64,213كاتب تسجيل                

10(G7) مساعد لقواعد البيانات-                         -                           P2  تم إلغاء الوظيفة واستبدالھا بالوظيفة 1116 نتيجة للترقية إلى
11(G5) 81,227                78,861               76,565               74,334مساعد برامج، للرصد والتقييم                

12(G6) يتم التمويل من تكاليف دعم البرنامج                          -                         -                         -                         -مساعد معني بنظام المعلومات اإلدارية المتكامل 
13(G5) 81,227                78,861               76,565               74,334مساعد برامج                

14(G5) 78,861                76,565               74,334               72,169مساعد برامج                

15(G7) يتم التمويل من تكاليف دعم البرنامج                          -                         -                         -                         -الموظف المساعد للموارد البشرية 
              974,824              946,431             918,865             913,449المجموع الفرعي

تكاليف خدمة المؤتمرات1330
التكاليف الجديدة للترجمة في الفترات 2017-2018 و2019 و3 اجتماعات              355,800              355,800             355,800             325,000خدمات االجتماعات: اللجنة التنفيذية1333
اللجنة التنفيذية1334 تم تنقيح ميزانية عام 2016 لتشمل المصروفات غير المسجلة البالغة 155,760 دوالر أمريكي والفرق في التكاليف الجديدة للترجمة البالغ 30,800 دوالر أمريكي لعام               355,800              355,800             355,800             511,560خدمات االجتماعات:
اللجنة التنفيذية1336 2017-2018 و2019 على أساس التكاليف الجديدة للترجمة              355,800              355,800             355,800خدمات االجتماعات: تكاليف الفترات
على أساس 3 اجتماعات في العام للفترة 2017-2019                28,200                28,200               28,173               18,782المساعدة المؤقتة1335
تكاليف  اللجنة التنفيذية1335

           1,095,600           1,095,600          1,095,573             855,342المجموع الفرعي

           2,070,424           2,042,031          2,014,438          1,768,791مجموع الدعم اإلداري1399

مالحظة:  تكاليف الموظفين تحت البندين 1100 و1300 سيعوضھا مبلغ 280.554 دوالرا أمريكيا استنادا إلى فروق التكاليف الفعلية لعام 2015 بين تكاليف الموظفين في مونتريال وتكاليف الموظفين في نيروبي التي تشملھا حكومة كندا
ا*ا تخصيص غير متكرر 

ميزانيات أمانة الصندوق  الموافق عليھا  للسنوات 2016 و 2017 و 2018 و2019
المرفق  الثالثون



تعليقات الموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھا
2016201720182019

السفر في مھام رسمية1600
استنادا إلى جدول زمني مؤقت لخطط السفر               208,000              208,000             208,000             208,000خدمات الخزانة (المقرر 59/51(ب))01
مخصصات ألربعة اجتماعات للشبكة في السنة                50,000                50,000               50,000               50,000المشاورات المؤسسية02

              258,000              258,000             258,000             258,000المجموع الفرعي1699

           5,743,833           5,622,080          5,548,632          5,380,695مجموع العنصر1999
عنصر التعاقدات20
2100

رسوم ثابتة حسب االتفاق مع أمين الخزانة (المقرر 59/51(ب))              500,000              500,000             500,000             500,000خدمات الخزانة (المقرر 59/51(ب))01
المشاورات المؤسسية02

2200

دراسات مختلفة01
                      -                     -                     -                     -العقود المؤسسية02

              500,000              500,000             500,000             500,000مجموع العنصر2999
عنصر المشاركة في االجتماعات30
السفر وبدل اإلقامة اليومي لمندوبي بلدان المادة 5 لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية3300

تغطي تكاليف السفر األخرى بخالف حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية                15,000                15,000               15,000               15,000سفر الرئيس ونائب الرئيس01
تكاليف االجتماع الخامس والسبعين البالغة 77,809 دوالر أمريكي سيتم إظھارھا في عام 2016 استنادا إلى 3 اجتماعات في السنوات 2017-2018 و2019              225,000              225,000             225,000             227,809اجتماعات للجنة التنفيذية (3 في عام 2017 و2018 و2019)02

              240,000              240,000             240,000             242,809مجموع العنصر3999
عنصر المعدات 40
المعدات 4100

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                12,285                12,285               12,285               12,285أدوات مكتبية01
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                10,530                10,530               10,530               10,530الحواسيب المستھلكة (البرمجيات والمستلزمات والمراكز والحواالت والذاكرة)02

                22,815                22,815               22,815               22,815المجموع الفرعي4199
المعدات غير المستھلكة4200

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                13,000                13,000               13,000               13,000الحواسيب والطباعات01
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  5,850                  5,850                 5,850                 5,850المعدات المستھلكة األخرى (الرفوف واألثاث)02

                18,850                18,850               18,850               18,850المجموع الفرعي4299
مباني المكاتب4300

سيتم تحميل المبزانية مبلغا قدره 52,890 دوالر أمريكي. وستغطي حكومة كندا الرصيد وسيتم خفض فرق التكلفة والمخصصات              870,282              870,282             870,282             870,282إيجارات مباني المكاتب**01
              870,282              870,282             870,282             870,282المجموع الفرعي

              911,947              911,947             911,947             911,947مجموع العنصر4999
اجتماعات اللجنة التنفيذية والتقارير إلى مؤتمر األطراف50
تشغيل وصيانة المعدات5100

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  8,100                  8,100                 8,100                 8,100الحواسيب والطباعات (الحبارة وطباعة باأللوان) 01
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  8,000                  8,000                 8,000                 8,000صيانة مباني المقر02
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                15,000                15,000               15,000               15,000تأجير مباني المكاتب03
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  8,000                  8,000                 8,000                 8,000تأجير معدات االتصاات 04
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                10,000                10,000               10,000               10,000صيانة الشبكة05

                49,100                49,100               49,100               49,100المجموع الفرعي5199
تكاليف الطباعة5200

                10,710                10,710               10,710               10,710اجتماعات اللجنة التنفيذية والتقارير إلى مؤتمر األطراف01

                10,710                10,710               10,710               10,710المجموع الفرعي5299
التكاليف المتنوعة5300

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                58,500                58,500               58,500               58,500االتصاالت01
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                  9,450                  9,450                 9,450                 9,450رسوم الشحن02
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة (استالم  بدل اإلقامة اليومي)                  4,500                  4,500                 4,500                 4,500رسوم المصارف03
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة (بدون أي تغيير)                20,137                20,137               20,137               20,137تدريب الموظفين05
إلظھار حساب قبض ضريبة المبيعات الفيدراليةضريبة على المنتوجات و الخدمات06
إلظھار حساب قبض ضريبة المبيعات لمقاطعة كيبيكضريبة البيع لكيبيك04

                92,587                92,587               92,587               92,587المجموع الفرعي5399
الضيافة والترفيه5400

2018 و2019)01 2017 و (3 في عام على أساس 3 اجتماعات في العام للفترة 2017-2019                25,200                25,200               25,200               16,800تكاليف الضيافة
                25,200                25,200               25,200               16,800المجموع الفرعي5499

              177,597              177,597             177,597             169,197مجموع العنصر5999

           7,573,377           7,451,624          7,378,176          7,204,648المجموع الكلي

 تطبق على تكاليف الموظفين فقط              388,371              377,413             370,805             356,570تكاليف دعم البرامج (%9)
           7,961,748           7,829,038          7,748,982          7,561,218التكاليف التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف

                      -           7,268,801          7,190,229          7,126,385جدول الميزانية السابق

           7,961,748              560,237             558,753             434,833زيادة/انخفاض

** يعوض تأجير المباني بمبلغ 606.038 دوالر أمريكي(استنادا إلى عام 2015) يشمله الفرق في التكلفة لحكومة كندا وسيحمل الصندوق المتعدد األطراف المبلغ المتبقي البالغ 52.890 دوالر أمريكي

التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن
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             105,656مستشار - المبردات1200

1299105,656             

               33,828سفر الموظفون1600

169933,828               

1999139,484             

                 4,000متنوغات5300

59994,000                 

             143,484المجموع الكلي

ميزانية الرصد والتقييم لعام 2017  
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