
 
 

1 
 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 

10 July 2017 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
 

  تقرير االجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية

 المقدمة

 

تريال في كول مونوالسبعون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتو التاسعُعقد االجتماع  1
 .2017يوليه/تموز  7إلى  3مركز مؤتمرات األمم المتحدة، بانكوك، تايلند، في الفترة من 

 
لصادر عن ا XXVIII/14وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، وأعضاء اللجنة التنفيذية وفقا للمقرر  2
 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال: الثامنجتماع اال

من البروتوكول: أستراليا والنمسا (الرئيس)،  5من المادة  1األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة   (أ)
 وبلجيكا، وألمانيا، واليابان، وسلوفاكيا، والواليات المتحدة األمريكية؛

من البروتوكول: األرجنتين، البوسنة والھرسك،  5لمادة من ا 1األطراف العاملة بمقتضى الفقرة   (ب)
 والكاميرون، والصين، ولبنان (نائب الرئيس)، والمكسيك ونيجيريا.

ة مراقب اع بصفووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن، حضر االجتم 3
ة منفذة لكالھما كوكا )،يباليونيبي)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئند

 وأمين خزانة الصندوق، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي.
 
أعضاء وفيذية ونائب رئيس اللجنة التنوحضر االجتماع أيضا األمين التنفيذي ألمانة األوزون وموظفوھا،  4

 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.ل المعنية بإعادة تجديد الموارد التابعة لفريق فرقة العم
 

 وحضر ممثل عن مرفق البيئة العالمية. 5
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كالة التحالف من أجل سياسة الغالف الجوي المسؤولة، وووحضر االجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن  6
 ن المواردفاع عمجلس الدومختبر لورنس بيركلى الوطنى والتحقيقات البيئية، ومعھد الحوكمة والتنمية المستدامة، 

 في الھند. غازات التبريدورابطة مصنعي الطبيعية 
 

  من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

في  األول افتتح االجتماع السيد بول كراجنك رئيس االجتماع الذي رحب باألعضاء في االجتماع العادي 7
خاصا خصص  كان اجتماعا 2017وأشار الى أن االجتماع الثامن والسبعين الذي عقد في أبريل/ نيسان  2017عام 

ن. وأبرز السبعيخالل االجتماع التاسع ولمعالجة المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي والتي سوف يعالج بعضھا أيضا 
انية الكاملة لضمان جملة أمور من بينھا أن الميز 2017الرئيس ضرورة نظر األنشطة الواردة في خطة أعمال عام 

اصة بالنظر خسوف يلتزم بھا قبل نھاية االجتماع الثمانين ويحظى ذلك بأھمية  2017- 2015لفترة الثالث سنوات 
فيذية ر اللجنة التنمليون دوالر أمريكي لم تقدم لالجتماع التاسع والسبعين. وسوف تنظ 128الغة الى أن األنشطة الب

بما  2019-2017بمقتضى خطة األعمال في التأخيرات في تقديم الشرائح وتحديث يتعلق بتنفيذ خطة أعمال الفترة 
 والسبعين لتاسعابون المقدمة لالجتماع في ذلك المعلومات المتعلقة بعدد من األنشطة ذات الصلة بالھيدروفلوروكر

 والتي لم تدرج في خطط األعمال والتي لم تكن ضرورية لتحقيق االمتثال.
  
ن بيانات ريرا عوأشار الرئيس الى أن اللجنة التنفيذية سوف تنظر خالل ھذا االجتماع حالة المساھمات وتق 8

ارير عن وتق 2017 لعام فذة وتعديل لبرنامج الرصد والتقييمالبرامج القطرية، وتقييما ألداء  الوكاالت الثنائية والمن
تقريرا وئات، المشروعات النوعية، والتقرير المجمع الستكمال المشروعات، وتقريرا عن جرد قاعدة بيانات المنش

 عن استعراض نظام التكاليف اإلدارية ومستوى تمويل وحدتھا األساسية.
  

مليون دوالر  73وفيما يتعلق بمقترحات المشروعات، سوف تنظر اللجنة التنفيذية طلبات تمويل أنشطة تبلغ  9
اھما ق إحدأمريكي. واسترعى الرئيس اھتمام األعضاء لمسألتين سياسيتين نشأتا عن مقترحات المشروعات. تتعل

ين مشروعوالمشروعات في خمسة بلدان،  بتقديم طلبات التمويل ألنشطة الھيدروفلوروكربون بما في ذلك إعداد
تتعلق المسألة وأ في تصنيع أجھزة التبريد. 134-استثماريين في بلدين لالستعاضة عن استخدام الھيدروفلوروكربون

 يع.عات التصني قطافالثانية بالتدابير التنظيمية الالزمة لضمان استدامة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  

حثھم على وتزام، ئيس مالحظاته االفتتاحية بتوجيه الشكر لألعضاء مسبقا على عملھم الشاق وااللواختتم الر 10
  العمل بكفاءتھم المعتادة الستكمال جدول أعمال االجتماع بالكامل.

  من جدول األعمال: تنظيم العمل 2البند 

  إعتماد جدول األعمال   (أ)

رد فى على أساس جدول األعمال المؤقت الواجدول األعمال التالى  التنفيذيةإعتمدت اللجنة  11
   :UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/1   الوثيقة

  إفتتاح اإلجتماع  )أ(

 المسائل التنظيمية: .2

 اعتماد جدول األعمال؛  )أ(

 تنظيم العمل.  )ب(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 
 
 

3 
 

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 حالة المساھمات والصرف؛  )أ(

 تقرير األرصدة والمتوافر من الموارد.  )ب(

 البرامج القطرية ألغراض االمتثال.بيانات وتوقعات  .5

 التقييم: .6

 ؛2016تقييم أداء الوكاالت المنفذة فى ضوء خطط أعمال   )أ(

 (ب)).77/7(المقرر  2017تعديل برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )ب(

 تنفيذ البرنامج: .7

 :2016ديسمبر/ كانون األول  31التقارير المرحلية فى   )أ(

 التقرير المرحلي المجمع؛ )1(

 الثنائية؛الوكاالت  )2(

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ؛ )3(

 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ )4(

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ؛ )5(

 البنك الدولي. )6(

 تقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة؛  )ب(

 ؛2017التقرير المجمع للمشروعات المنتھية لعام   )ج(

 ).77/5(المقرر تقرير  حصر خط األساس للمنشئات   )د(

 تخطيط األعمال: .8

- 2017تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة  للصندوق المتعدد األطراف للفترة   )أ(
 ؛2019

 التأخيرات في تقديم الشرائح.  )ب(

 مقترحات المشروعات: .9

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

 التعاون الثنائي؛  )ب(
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 برامج العمل:  )ج(

 ؛2017برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  )1(

 ؛2017برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  )2(

 .2017برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  )3(

 (ج))؛77/38استعراض الھيكل العام لبرنامج المساعدة على االمتثال (المقرر   )د(

 .المشروعات االستثمارية  )ھ(

 ).75/69تقرير عن استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية (المقرر  .10

 مسائل تتعلق بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: .11

 (ج))؛78/1حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف (المقرر   )أ(

مستنفدة لألوزون (المقرر التحليل العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد ال  )ب(
 )؛74/53

وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية   )ج(
 :5المادة   بلدان  في تدريجيا 

 )؛78/3مشروع المعايير للتمويل (المقرر  )1(

 (أ))؛78/4مشروع مبادئ توجيھية ألنشطة التمكين (المقرر  )2(

 23-لھيدروفلوروكربوناالجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على   )د(
 )؛78/5(المقرر كمنتج فرعي 

 من لالستھالك أساس سنوات خط لديھا التي 5 المادة بلدان تتخذھا التي اإلجراءات  )ھ(
 .التمكينية لألنشطة إضافية طوعية مساھمات على للحصول 2022إلى  2020

 لفرعي المعني بقطاع االنتاج.تقرير الفريق ا .12

 مسائل أخرى. .13

 اعتماد التقرير. .14

 اختتام االجتماع. .15

  تنظيم العمل      (ب)
  

كانت تعقد   من جدول األعمال "مسائل اخرى" ما إذا 13تحت البند  اللجنة التنفيذية على ان تنظر وافقت 12
 .جتماعات وأماكنھاوموعيد تلك اال 2018جتماعات فى اجتماعين أو ثالثة ا
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بعين ثامن والستماع الالمنشأ في االجاللجنة التنفيذية على أن تعيد عقد الفريق الفرعى لقطاع اإلنتاج  ووافقت 13
المكسيك و ،لبنانو ،والمانيا ،والصين ،والنمسا ،واألرجنتين(الميسر)، استراليا األرجنتين، وبالتشكيل التالى : 

 والواليات المتحدة األمريكية

طة قة بأنشأعضاء اللجنة التنفيذية على اإلدراك بصفة خاصة بأھمية المسائل المتعلوحث أحد األعضاء  14
ن ينظر فيھا في على أ 5لبلدان المادة للھيدروفلوروكربون والتخفيض التدريجي المواد المستنفدة لألوزون إزالة 

 البرنامجية. تھااالجتماع الحالي، وعلى تيسير عمل تلك البلدان في االضطالع بأنشط

  :األمانة ةطشأن: من جدول األعمال 3البند 

اصة، بصفة خورحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية وبالمشاركين اآلخرين في االجتماع الحالي.  15
تلایر توكول مونق برورحب بالسيدة ايميليا بتالييني، التي تحضر أول اجتماع لھا للجنة التنفيذية كرئيسة لوحدة تنسي

 الدولي.في البنك 

 ، التي تقدم نظرة عامة على العمل الذي نفذتهUNEP/OzL.Pro/ExCom/79/2وعرض بعد ذلك الوثيقة  16
ول تنال نفذةالم ينباستثناء األنشطة التي أعقبت االجتماع السابع والسبعاألمانة منذ االجتماع السابع والسبعين، 

ا بالغ عنھلتي تم اإللصندوق المتعدد األطراف، والحتملة الم اإلضافيةالمساھمات و كيغالي،المسائل المتعلقة بتعديل 
 .بالفعل في االجتماع الثامن والسبعين

لھواء لمناخ واالمعني با التحالفأمانة األمانة التفاعل مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك  واصلتوقد  17
يركلي بورانس لمختبر وأمانة األوزون، والعمر، ومرفق البيئة العالمية، للحد من ملوثات المناخ القصيرة  النقي

 شأن آلياتئلة ب، وواصلت المناقشات غير الرسمية مع ممثلي برنامج كيغالي لكفاءة التبريد للرد على األسالوطني
الوزير ن زيارة م 2017الرصد واإلبالغ في الصندوق المتعدد األطراف. واستضافت األمانة في أبريل/ نيسان 

  في النمسا. لغابات والبيئة وإدارة المياهاالتحادي للزراعة وا

ميع جعن حالة وطلب أحد األعضاء أن تحتوي التقارير المستقبلية عن أنشطة األمانة على معلومات  18
جديدة  م معلوماتن تقديالمتعددة األطراف والمنظمات المعنية األخرى، بدال م المناقشات الجارية مع االتفاقات البيئية

  ن يمكن اللجنة التنفيذية من الحصول على نظرة عامة.فقط. ومن شأن ذلك أ

، لمتحدةافي األمم  الموظفينتناوب وطلب أحد األعضاء معلومات عن التأثيرات على األمانة من سياسة  19
للجنة اجتماعات تاز النظرا للطبيعة الفنية العالية للعمل الذي تنفذه أمانة الصندوق. وقال عضو آخر إن التحضير المم

ب بطريقة لتناواذية يرجع في جزء كبير منه إلى الخبرة التاريخية لموظفي األمانة، وحث على تنفيذ سياسة التنفي
 ات بشأنھامناقشمدروسة ومنطقية. وقال كبير الموظفين إن المسألة تتعلق بعدد من منظمات األمم المتحدة، وأن ال

رات، عن التطو لتنفيذيةوستقوم األمانة بإعالم اللجنة ا .الموظفين المعنيين لبرنامج األمم المتحدة للبيئة مستمرة مع
 على النحو الذي طلبه العديد من األعضاء.

  :ما يلي اللجنة التنفيذية وقررت 20

 الوارد في الوثيقة عن أنشطة األمانةتقرير مع التقدير بالأن تحاط علما   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/2؛  

المرفق األول بالتقارير المستقبلية عن أنشطة األمانة نظرة عامة تطلب إلى األمانة أن تدرج في أن   (ب)
مات المنظشاملة عن حالة جميع المناقشات التي جرت مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف و

 ؛المعنية األخرى، بدال من تقديم معلومات جديدة فقط
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م بالمناقشات الجارية بشأن تطبيق سياسة تطلب كذلك إلى األمانة أن تبقي اللجنة التنفيذية على علأن   (ج)
  .على األمانة األمم المتحدة في الموظفينتناوب 

  )79/1(المقرر 

  من جدول األعمال: حالة المساھمات والمصروفات  4البند 

  حالة المساھمات والمصروفات  (أ)

عرض أمين الخزانة التقرير عن حالة المساھمات والمصروفات (الوثيقتين  21
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/3  وقدم معلومات محدثة عن مساھمات البلدان للصندوق حتى 1والتصويب (

دوالر  14,659,962. ومنذ إصدار التقرير، استلم أمين الخزانة مساھمات إضافية قيمتھا 2017يونيه/ حزيران  1
ى نيا العظمبريطالوالمملكة المتحدة  أمريكي من حكومات بلغاريا، وكندا، وفنلندا، ولكسمبرغ، وبولندا، وسلوفينيا

 ،2017حزيران  يونيه/ 30وآيرلندا الشمالية. ومع ھذه المساھمات اإلضافية، بلغ رصيد الصندوق في 
في  دوالر أمريكي 13,897,742دوالر أمريكي نقداً و 62,746,479دوالر أمريكي، يتألف من  76,644,221

رف الصسعر آلية وقال إن الخسارة في  .2018تحصيل في عام في المائة مستحقة ال 62أذونات صرف، ومنه 
ير غة المساھمات مليون دوالر أمريكي تقريبا وأن أمين الخزانة واألمانة يستمران في متابع 30تبلغ اآلن  الثابت

  المسددة.

  :ما يلي اللجنة التنفيذية وقررت 22

صروفات، والمعلومات المتعلقة اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والم  (أ)
بأذونات الصرف والبلدان التي اختارت استخدام آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة الثالث 

  بالتقرير الحالي؛ األول، على النحو الوارد في المرفق 2017-2015سنوات 

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

مطالبة كبير الموظفين وأمين الخزانة بمواصلة المتابعة مع األطراف التي لديھا مساھمات غير   (ج)
  مسددة لفترة ثالث سنوات واحدة أو أكثر وتقديم تقرير إلى االجتماع الثمانين.

  )79/2(المقرر 

  
 تقرير األرصدة والمتوافر من الموارد )(ب

ت وقالت إن المبالغ التي تقوم الوكاال. UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/4 الوثيقةعرضت ممثلة األمانة  23
تكاليف الدعم.  دوالر أمريكي، شاملة 1 856 059الثنائية والمنفذة بإعادتھا إلى ھذا االجتماع تصل قيمتھا إلى 

ً  242 413وأضافت أن ذلك يشمل تسوية قدرھا   مرتين عن نفس لليوئنديبي ناتجة عن إعادة مبالغ  دوالراً أمريكيا
ً قدالمشروع. وأوضحت أن حكومتي إيطاليا وإسبانيا تعيدان كذلك إلى االجتماع التاسع والسبعين مبلغ  203 182ره ا

 ً في إطار  دمزانة المقين الخواستطردت قائلة إنه إذا أُِخذ في االعتبار تقرير أم، شامالً تكاليف الدعم. دوالراً أمريكيا
بلغ الجتماع يا(أ) من جدول األعمال، حالة المساھمات والمصروفات، فإن مجموع األموال المتاحة في ھذا 4البند 
280 500 78  ً   .فقة عليھاللموا دوالر أمريكي، وھو ما يكفي لتغطية التمويل المرتبط بالمشروعات المعروضة التماسا
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يدو اليون لك إلى إعادة مبالغ من خمسة مشروعات، اضطلعتووجھت الممثلة اھتمام اللجنة التنفيذية كذ 24
نطوي على تجتمعة لن معادة بتنفيذھا، ولم يتم إدراجھا في المرفق الثالث بالوثيقة، ولكنھا أكدت لالجتماع أن المبالغ الم

  أي آثار مالية بالنسبة لالجتماع. 

  اللجنة التنفيذية ما يلي:  وقررت 25

ً  تحيط أن  (أ)  :علما

الوثيقة  في الوارد الموارد والمتوافر من األرصدة عن تقريربال  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/4؛  

والسبعين  التاسع االجتماع إلى المنفذة بواسطة الوكاالت الجاري إعادتھا األموال بأن  )2(
 باإلضافة أمريكي، دوالر 1 291 131 من أمريكي، وتتألف دوالر 1 960 282 تبلغ

ً  147 728 بقيمة الوكالة دعم إلى تكاليف ً  دوالرا  486 204 و ليونيب؛ل أمريكيا
ً  35 219بقيمة  الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكية، دوالرات ً أ دوالرا  مريكيا

 (اليونيدو)؛ الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة من

 97 064الوكالة مبلغ بأن التسوية الخاصة باليوئنديبي التي بمقتضاھا يقيَّد لحساب   )3(
ً تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  ً أمريكياً، زائدا ً أمريك 7 159دوالرا ياً، لتصحيح دوالرا

 الذي إعادة ھذين المبلغين على سبيل الخطأ إلى االجتماع السادس والسبعين، األمر
 اسعع التيجعل مستوى صافي األموال الجاري إعادتھا من الوكاالت المنفذة إلى االجتما

  دوالر أمريكي؛ 1 856 059والسبعين 

 والسبعين التاسع االجتماع إلى الثنائية الوكاالت تعيدھا التي األموال صافي مستوى بأن   )4(
 إلى ةباإلضاف أمريكياً، دوالراً  177 992 من يتألف أمريكياً، دوالراً  203 182 كان

ً  دوالراً  23 139 بقيمة الوكالة دعم تكاليف دوالراً  1 837 و إيطاليا؛ حكومة من أمريكيا
ً  دوالراً  214 بقيمة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكياً،   إسبانيا؛  كومةح من أمريكيا

 من الدعم، تكاليف باستثناء أمريكياً، دوالراً  10 062 قدرھا أرصدةب يحتفظ اليوئنديبي بأن  )5(
  عامين؛ منذ منجزين مشروعين

 تتألف أمريكياً، دوالراً  486 443 قيمتھا أرصدةب يحتفظ للبيئة المتحدة األممبرنامج  بأن  )6(
 مريكيةأ دوالرات 340 008 و بھا ملتزم أرصدة أمريكياً على ھيئة دوالراً  146 435 من

 عشر ثةثال من الدعم، تكاليف باستثناء التوالي، على ملتزم بھا، على ھيئة أرصدة غير
 ً  عامين؛منذ أكثر من  منجزاً  مشروعا

من  الدعم، تكاليف باستثناء أمريكياً، دوالراً  54 232 قيمتھا أرصدة لديھا اليونيدو بأن  )7(
 عامين؛ منذ أكثر من منجزين مشروعين

 نقله، تم واحد عن مشروع ألمانيا بحكومة الخاصة بھا الملتزم غير األرصدة قيد سيتم بأنه  )8(
مقابل أي  في الوكالة، دعم تكاليف شاملة أمريكياً، دوالراً   5 961 تبلغ إجمالية بقيمة

  والسبعين؛ التاسع االجتماع يوافَق عليھا لحكومة ألمانيا في  ثنائية مشروعات
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من  تتألف أمريكياً، دوالراً  1 179 170 اإلجمالية قيمتھا أرصدة لديھا اليابان حكومة بأن  )9(
ً  دوالراً  269 080 ً أمري دوالراً  910 090 و بھا ملتزم أرصدة على ھيئة أمريكيا على  كيا
روع واحد فيما يتعلق بمش الوكالة، دعم تكاليف ذلك في بما بھا، ملتزم أرصدة غير ھيئة
 ؛‘‘بموجب قرار للجنة التنفيذية’’منجزين  ومشروعين منجز

  :تطلب إلى أن  (ب)

ة مبلغ قدره أمين الخزانة أن يتابع مع حكومتي إيطاليا وإسبانيا مسألة القيام بإعاد  )1(
ً لما 203 182 ً إلى االجتماع التاسع والسبعين وفقا ً نقدا ً أمريكيا الفقرة جاء ب دوالرا

 ) أعاله؛4الفرعية (أ)(

 أكثر من منذ أنجزت التي المشروعات كافة من األرصدة إعادة المنفذةو الثنائية الوكاالت  )2(
 الثمانين؛ االجتماع يتجاوز ال موعد في عامين

 المنجزة للمشروعات الالزمة غير االلتزامات إلغاء أو صرف والمنفذة الثنائية الوكاالت  )3(
 إلى األرصدة ھذه وإعادة ‘‘التنفيذية اللجنة من قرار بموجب’’ المنجزة والمشروعات

  ؛االجتماع الثمانين

 تعد لم التي بھا الملتزم غير األرصدة إعادة للبيئة المتحدة برنامج األممحكومة اليابان و  )4(
  .الثمانين االجتماع إلى الزمة لمشروعات مقبلة

  )3/79 (المقرر

  
 بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال من جدول األعمال: 5البند 

. وأشار بصفة خاصة إلى 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/5عرض ممثل األمانة الوثيقتين  26
، قد 2015لعام  7لمادة الوثيقتين، فإن اليمن، التي كانت في حالة عدم امتثال بسبب عدم تقديم بيانات ا إصدارأنه بعد 

  .2016و 2015قدمت ھذه البيانات لعامي 

نھا من ضم وبعد العرض، رد ممثل األمانة على عدد من األسئلة وطلبات التوضيح، مع مالحظة أمور أخرى 27
ل في ھا ال تشكا ألنناشئة مثل ثاني أكسيد الكربون واألمونيا لم يتم اإلبالغ عنھأن المعلومات عن التكنولوجيات ال

  الوقت الحاضر جزءا من استمارة التقرير عن بيانات البرامج القطرية.

حظ ربونية، الفلوروكوفيما يتعلق بمراجعة استمارة التقرير عن بيانات البرامج القطرية لتشمل المواد الھيدرو 28
قادم، وتساءل عن في اجتماعه ال 7الفريق العامل المفتوح العضوية سيناقش اإلبالغ بموجب المادة أحد األعضاء أن 

ي أن طرية ينبغج القإمكانية الروابط بين نشاطي اإلبالغ. وتم االقتراح بأن المراجعات الستمارة التقرير عن البرام
لية شات الداخلمناقاطراف. وقال ممثل األمانة إن تبين أي مناقشات و/أو مقررات ذات صلة في االجتماعات القادمة لأل

نة بة من أمالمطلوابشأن استمارة التقرير أجريت مع أمانة األوزون، وأن ھذه االستمارة ستكون متسقة مع المعلومات 
ع يالمھا لجمد استاألوزون. غير أن األمانة اقترحت االنتھاء من إعداد استمارة التقرير عن البرامج القطرية بمجر

  التقارير عن الدراسات االستقصائية، والتي تستحق التقديم بحلول االجتماع الثمانين.
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 ما في ذلكالي، بوتم االتفاق على أن معالجة جميع المسائل المتعلقة بالھيدروفلوروكربون في االجتماع الح 29
ھا في تم مناقشت، سيفلوروكربونيةمراجعة استمارة التقرير عن بيانات البرامج البرامج القطرية لتشمل المواد الھيدرو

  من جدول األعمال، بعنوان "مسائل تتعلق بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال". 11إطار البند 

كربونية وفلورووأجريت أيضا مناقشة مھمة بشأن مدى األسعار التي أبلغت عنه البلدان للمواد الھيدروكلور 30
 نموأن الكثير  مناقشتھا بالفعل في العديد من االجتماعات السابقة،قد تمت  والبدائل. وتمت مالحظة أن المسألة

قارير عن ي التفالعوامل يمكن أن تؤثر على األسعار وتؤدي إلى تباينات في األسعار. واقترح أن بيانات األسعار 
لى ھذا دا عروبيانات البرامج القطرية يتم مقارنتھا بالمعلومات عن األسعار المقدمة في مقترحات المشروعات؛ 

ات عن ن المعلومت، وأاالقتراح، قال ممثل األمانة إن بيانات األسعار تم استعراضھا بانتظام عند تقديم أحد المشروعا
ؤال سكان ھناك ية. والمشروع كانت تعتبر أكثر دقة عادة عن المعلومات المقدمة في التقرير عن بيانات البرامج القطر

و أالتجزئة  أسعاروار المبينة في الوثيقة تمثل أسعار التسليم على ظھر السفينة، أيضا عما إذا كانت بيانات األسع
كومات ت إلى الحد طلبكليھما. وكتوضيح، أشار كبير الموظفين إلى أن اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والستين ق

على ظھر  لتسليماس متوسط أسعار اعلى أسأن تبلغ عن أسعار المواد المستنفدة لألوزون وبدائلھا على أساس طوعي، 
ى ن تؤثر علأأنھا شمختلفة من  استنادا إلى منھجياتالسفينة. وقال إنه بالرغم من ذلك، أبلغت البلدان عن البيانات 

 نات.األسعار، وأن متوسط األسعار المبين في الوثيقة كان مجرد إشارة إلى تقديم البلدان لھذه البيا

  :ما يلي ة التنفيذيةاللجن قررتوعقب المناقشة،  31

 أن تحاط علما بمايلي:  (أ)

بيانات وتوقعات بشأن  1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/5الوثيقتين   )1(
 البرامج القطرية ألغراض االمتثال؛

منھا النظام  75، واستخدم 2016بلدا قد قدمت بيانات البرنامج القطري لعام  82أن   )2(
 المعتمد على اإلنترنت؛

مايو/ أيار 16حتى  2016بلدا لم تقدم بيانات البرنامج القطري لعام  62مع القلق أن   )3(
، ومن ثم لم تتمكن األمانة من أن تقدم تحليال عن إنتاج واستھالك 2017

 ؛2016الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 

 أن تطلب:  (ب)

االنتھاء من إعداد عن مانين ) أن يبلغ االجتماع الثاليونيبمن برنامج األمم المتحدة للبيئة (  )1(
، وعن النظام الرسمي لحصص الھيدروكلوروفلوروكربون بواسطة حكومة بوروندي

نية تعديل نظام التراخيص بشأن تدابير الرقابة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربو
 ؛المقدم من حكومة موريتانيا

ھا تقاريرمعلقة لبيانات البرنامج أن تبعث األمانة برسائل الى حكومات البلدان التي لدي  )2(
 ، وحثھا على تقديم التقارير على الفور؛2016و 2015و 2014القطري لألعوام 

 ، ونيجيرياالمغرب اتأن تطلب من الوكاالت المنفذة ذات الصلة مواصلة مساعدة حكوم  )3(
 2015وتركيا على تسوية التباين في البيانات فيما بين بيانات البرنامج القطري لعام 

 وإبالغ االجتماع الثمانين عن ذلك؛ 7وبيانات المادة 

أن تطلب من األمانة أن تدرج في الوثيقة الصادرة في كل اجتماع بعنوان "نظرة عامة على القضايا   )ج(
ألسعار المواد الخاضعة للرقابة والبدائل التي  اُ روعات" موجزالتي تم تبينھا أثناء استعراض المش
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على النحو الذي تبلغ به المؤسسات في أي مقترح جديد من مقترحات المشروعات، سيتم إزالتھا، 
التي تطلب التمويل، بما في ذلك توضيحا ألي اختالفات بين ھذه األسعار واألسعار المبلغ عنھا في 

  لقطرية.تقارير بيانات البرامج ا

  )79/4(المقرر 

  
   تقييمالمن جدول األعمال:  6البند 

  2016تقييم أداء الوكاالت المنفذة فى ضوء خطط أعمال   (أ)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/6ممثل األمانة الوثيقة عرض  32

لى عام ارنة إوفي أثناء المناقشة، ذكرت احدى األعضاء أن تقدما طفيفا قد حدث في مؤشرات األداء بالمق 33
مرة للة معينة نت حا. وأضافت أنه من الصعب تفھم ما إذا كانت نتيجة معينة لمؤشر األداء قد أكدت اتجاھا أو بي2015

وإجراء  جاھاتتبين االت ليكون من الممكنات متعددة واحدة. ولذلك، اقترحت أن تقدم البيانات في المستقبل لسنو
  مقارنات أفضل.

دائھا، أؤشرات ورغب عضو آخر في اإلثناء على اليونيدو على أدائھا العام الجيد، على النحو المبين في م 34
ديم ولتق وتشجيع جميع الوكاالت المنفذة على تحسين أدائھا، وخصوصا فيما يتعلق بمؤشرات إنجاز المشروعات

  قارير إنجاز المشروعات في الوقت المحدد.ت

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشة،  35

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

، على النحو الوارد في 2016تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالھا لعام  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/6الوثيقة 

في المائة على  68قدره  2016المنفذة تقييم كمي ألدائھا في عام وأنه كان لجميع الوكاالت  )2(
  ؛100األقل على مقياس من 

وأن تحليل االتجاه أشار إلى أن أداء الوكاالت المنفّذة لم يتحسن بالنسبة إلى بعض  )3(
 ؛2015مقارنة بعام  2016المؤشرات في عام 

 وحدات األوزون الوطنية في البرازيل،ومطالبة اليونيدو إجراء نقاشات مفتوحة وبناءة مع  (ب)
أقل من ھا "وجورجيا، والعراق، وكينيا، والسنغال بشأن المجاالت حيث تّم تقدير الخدمات على أنّ 

  مرضية" ورفع تقرير عن نتائج استشاراتھا إلى االجتماع الثمانين؛

وكاالت المنفّذة المساعدة وتشجيع وحدات األوزون الوطنيّة على تقديم تقييماتھا لألداء النوعي لل  (ج) 
 144أصل  بلًدا فقط من 43لحكوماتھا، على أساس سنوي وفي الوقت الُمحدَّد لھا، مع العلم أن 

  .2016قدمت استبيانات لعام 

  )79/5(المقرر 
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  (ب))77/7(المقرر  2017تعديل برنامج عمل الرصد والتقييم لعام       )ب(

 ، التي اقترحت أن يشملUNEP/OzL.Pro/ExCom/79/7عرض كبير موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  36
 ية.دراسة نظرلاصات برنامج عمل الرصد والتقييم، تقييم لقطاع خدمة التبريد والميزانية المرتبطة به، وقّدم االختص

وعقب العرض، أعرب األعضاء عن دعمھم إلدارج الدراسة النظرية المقترحة والميزانية في  37. 37
ر موظفي ر كبيتقييم، طالما سيتم إدخال بعض التعديالت على االختصاصات، وطلبوا أن يوفّ برنامج عمل الرصد وال

 ىاستناًدا إل الرصد والتقييم التوجيھات للخبير االستشاري الذي تم استخدامه من أجل إجراء الدراسة النظرية،
  التعليقات التي أبداھا األعضاء في ھذا االجتماع. 

لعنوان يد في ااالختصاصات، كما اقترحھا األعضاء في االجتماع ما يلي: التحدوقد تضمنّت التعديالت على  38
لنظرية ادراسة وإعادة صياغة ھدف ال أن االختصاصات تتعلق بجزء الدراسة النظرية في تقييم قطاع خدمة التبريد؛

التقييم ولرصد وظفي اوتشمل التوجيھات التي سيّوفرھا كبير م بحيث تعكس بقدر أكبر من الدقة النتيجة المنشودة.
 ينة؛إجابة مع ن توقعوضمان أن تظل األسئلة مفتوحة بدال م للخبير االستشاري ما يلي: تحديد أولويات أسئلة التقييم؛

ان: في الحسب لتاليةاوعالوةً علی ذلك، ينبغي أن تؤخذ العناصر الرئيسية  وتجميع األسئلة منطقيًا حول بعض القضايا.
مة طاع خدقما ھي السياسات التي وضعت في  إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية؛ کيف ساھمت األنشطة في

مة، وطرق ع الخدومدى استدامة األنشطة في قطا التبريد وصلة تلك السياسات بتخفيض المواد الھيدروفلوروکربونية؛
لى إحداث عمنخفضة ذات القدرة الوالدروس الرئيسية المستفادة الستدامة األنشطة والتعامل مع البدائل  استدامتھا؛

مج ھي البرا ة، وماوما ھي البرامج التدريبية التي وضعت، وال سيما فيما يتعلق بتدابير السالم االحترار العالمي؛
ك، تمت عد ذلوب ومدى وجود تأخيرات في التنفيذ، وما كان سبب ھذه التأخيرات. التدريبية التي يمكن أن تستمر؛

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/7/Corr.1لى النحو الوارد في المرفق األول بالوثيقة مراجعة االختصاصات ع

  :ما يلي اللجنة قررت المناقشة، عقبو 39

 الموافقة على:  )أ(

اُ أمريكي اُ ردوال 15,000 قدرھا بميزانية التبريد خدمة قطاع لتقييم النظرية دراسةال إدراج )1(
 يصل وبذلك(ب)، 77/7 بالمقرر عمال 2017 لعام والتقييم الرصد عمل برنامج في

 أمريكي؛  دوالر  158,484 إلى 2017 لعام الميزانية مجموع

بالوثيقة  األول المرفق في التبريد الواردة خدمة قطاع تقييم اختصاصاتو )2(
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/7/Corr.1  

  )79/6(المقرر 

تنفيـذ البرامج من جدول األعمال:  7البند   

 2016ديسمبر/ كانون األول  31فى  التقارير المرحلية  (أ)

 التقرير المرحلي المجمع  )1(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  40

وأثار أحد األعضاء تساؤالت عن حاالت التأخير في تنفيذ المشاريع التدليلية المتعلقة بالتخلص من نفايات  41
واإلبالغ عنھا، وعن قياس فعالية المشاريع االستثمارية من حيث التكلفة. وطلب عضو آخر  المواد المستنفدة لألوزون

ً ألسباب التأخير في تنفيذ بعض المشروعات، وأعرب عن القلق إزاء حاالت التأخير في تقديم الدراسات  إيضاحا
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عة األمر مع البلدان التي لم تقدم بعد االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، وحث الوكاالت المنفّذة على متاب
  استقصاءاتھا.

لبت بعض سبما طوفيما يتعلق بقياس فعالية التكلفة، قال كبير الموظفين إن اإلبالغ سيتم في المستقبل، ح 42
 ر على وجهلتدميااألطراف، بكل من وحدات قدرات استنفاد األوزون ووحدات النظام المتري. أما فيما يتعلق بمسألة 

ات زالة نفايإوعات د، فأشار إلى أن اللجنة التنفيذية سبق أن قررت ضرورة التقارير التفصيلية بالنسبة لمشرالتحدي
تقارير عن عمال، (ب) من جدول األ7المواد المستنفدة لألوزون، األمر الذي سيجري تناوله بالتالي في إطار البند 

  المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة.

 أن تحيط علماً:لجنة التنفيذية ال وقرَّرت 43

 2016ديسمبر/ كانون األول  31بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف في   )أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8الوارد في الوثيقة 

مع التقدير، بالجھود المبذولة من الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن األنشطة   )ب(
 ؛2016عام  المضطلع بھا في

مشروعاً جارياً  109بأن الوكاالت الثنائية والمنفذة ستقدم تقارير إلى االجتماع الثمانين عن   )ج(
ً تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ و 11أو شريحة جارية، بما في ذلك   98مشروعا

 قات منمشروع يوصَى بتقديم تقارير حالة إضافية بشأنھا، على النحو الوارد في المرف
  بھذا التقرير. السادسإلى  الثاني

  7/79)المقرر (

  الوكاالت الثنائية  )2(

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/9عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  44

  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقرَّرت 45

ً علم تحيط أن  (أ) وإسبانيا،  الروسي، حكومات االتحاد من المقدمة المرحلية بالتقارير التقدير مع ا
 الوثيقة في الواردة وفرنسا، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، واستراليا،

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/9؛ 

 المرفق فيالواردة  محددةال مسائلال ذات الجارية المشاريعب المتعلقة اإلجراءات على توافق أن  (ب)
  بھذا التقرير. الثاني

 /8)79المقرر (

 األمم المتحدة اإلنمائيرنامج ب  )3(

 .Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/10عرض ممثل البرنامج اإلنمائي (اليوئنديبي) الوثيقتين  46



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 
 
 

13 
 

ئية بشأن ستقصاوفي معرض الرد على أحد االستفسارات، قال ممثل اليوئنديبي إن الھند لم تكمل دراستھا اال 47
 ، لم تشعرللجنة لثامن والسبعينوذلك ألنھا، كما سبق أن أشارت في االجتماع ابدائل المواد المستنفدة لألوزون، 

  لعاملة بتلك المادة.وليس من البلدان غير ا 5بالتزام بتقديم معلومات غير مطلوبة إال من البلدان العاملة بالمادة 

ال لومبيا، قفي كو رداً على استفسار بشأن التأخير في مشروع إزالة النفايات من المواد المستنفدة لألوزونو 48
كماالً وزون استفدة لأل، وإن عملية الترخيص بتدمير المواد المستنات اختباريةإنه قد تم إجراء احراقممثل اليوئنديبي 

ضوة الت عللمشروع ھي قيد االستعراض. وأعلن أن مزيداً من المعلومات سيتم توفيرھا حالما تصبح متاحة. وق
تي ألسباب الوضيع اعلى نحو ثنائي، من أجل تأخرى إن بإمكانھا تقديم مزيد من المعلومات لألطراف المھتمة باألمر، 

ن ذلك عات مأدت إلى حاالت تأخير المشاريع في البرازيل وكولومبيا والصعوبات التي ينطوي عليھا تنفيذ مشرو
تقارير عن  (ب) من جدول األعمال،7النوع. وبعد ذلك، قررت اللجنة أن تنظر في تلك المشاريع في إطار البند 

  يھا متطلبات إبالغ معينة.المشروعات التي لد

قرير دم عنھا تلم يق عالوة على ذلك، فيما يتعلق بمشاريع إزالة النفايات من المواد المستنفدة لألوزون التيو 49
 شاريعبعد، قال عضو آخر إنه قد يكون من المفيد إجراء استعراض عام لمدى مالءمة وضع جداول زمنية للم

ن م(ب) 7بند طار الإذات متطلبات خاصة باإلبالغ، من أجل إثراء المناقشات في المرتبطة بالمواد المستنفدة لألوزون 
  جدول األعمال، تقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة.

  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقرَّرت 50

الوثيقتين  في الوارد 2016 األول كانون/ديسمبر 31 في لليونديبي المرحلى تحيط علماً بالتقرير أن  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/10 و Corr.1؛  

 المرفق في الواردة المحددة المسائل ذات الجارية بالمشروعات اإلجراءات المتعلقة على توافق أن  (ب)
  بھذا التقرير. الثالث

  )79/9(المقرر 

 
  (اليونيب)األمم المتحدة للبيئة برنامج   )4(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/11الوثيقة  اليونيبقدم ممثل  51

النتھاء من عندما تم ا 2016ردا على سؤال طرح عن سبب عدم اإلبالغ عن أي إزالة في االستھالك لعام و 52
شروعات ذه المأن الوكالة نفذت العنصر غير االستثماري فقط من ھ اليونيبمشروعا في نفس العام، أوضح ممثل  65

مشروعا من  35دد ولم توجد أطنان من قدرات استنفاد األوزون مرتبطة بتلك العناصر. وستقدم التقارير المتعلقة بع
ارير التق تاحتس ،اليةعلی مدى األشھر التإلى األمانة، ومشروعا المعتمدين لبدائل المواد المستنفدة لألوزون  84أصل 

األمانة،  نيبال إلیزون لبقية بعد توافر البيانات. وقدم التقرير النھائي لمشروع التخلص من المواد المستنفدة لألومتال
د وتوباغو في المائة. وصرف تمويل برنامج المساعدة الفنية لترينيدا 99وھذا المشروع حقق معدل صرف نسبته 

ظام المدفوعات نبسبب تنفيذ  2014 تراجعا مؤقتا في عام يضا أن معدل األداء شھدأ اليونيببالكامل. وأوضح ممثل 
ي. وكان مليون دوالر أمريك 13,86 اليونيبصرف  2016، وفي عام ، تحسن المعدل2015منذ عام ولكن  .أوموجا

ائة. وأوضح المفي  106، مما أدى إلى معدل صرف نسبته مقررمليون دوالر أمريكي ال 13,06ذلك أكثر من المبلغ 
 ائح، كانتالث شرث، سددت المدفوعات على اليونيبالتي أبرمھا  ة النطاقأيضا أنه في إطار اتفاقات التمويل الصغير

م فة حتى يتمصرو لم تعد تسجل ھذه السلف النقدية على أنھا ،أول شريحة سلفة نقدية. ومع ذلك، بموجب نظام أوموجا
  استالم تقرير المصروفات.
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  :ما يلي جنة التنفيذيةالل قررتو 53

سمبر/ كانون دي 31حتى  (اليونيب)اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة   )أ(
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/11الوارد في الوثيقة  2016األول 

في دة الوارا الجاري تنفيذھذات المسائل المحددة والموافقة على اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات   )ب(
 ھذا التقرير.ب الرابعالمرفق 

  )79/10(المقرر 

  )      منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)5(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/12عرض ممثل اليونيدو الوثيقة  54

ليھا، شھرا بعد الموافقة ع 50وطلب أحد األعضاء توضيح سبب إنجاز المشروعات حاليا، في متوسط،  55
جزة خالل عام شھرا. قال ممثل اليونيدو إنه سيستعرض المشروعات المن 36متوسط وقت اإلنجاز السابق عندما كان 

واد ن الم، وبعد ذلك سيجيب على العضو ثنائيا. وأوضح أيضا، ردا على استفسار بشأن مشروعات التخلص م2016
  تشاور مع األمانة.المستنفدة لألوزون، أنه تم االتفاق على مواعيد تقديم تلك المشروعات بال

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتو 56

في الوثيقة  الوارد 2016ديسمبر/ کانون األول  31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/12؛ 

دة في ا الوارالجاري تنفيذھذات المسائل المحددة والموافقة على اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات   )ب(
 بھذا التقرير. الخامسالمرفق 

  )79/11(المقرر 
 
 البنك الدولي       )6(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/13قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة  57

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتو 58

وارد في ال 2016ديسمبر/ کانون األول  31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/13الوثيقة 

في دة الوارا الجاري تنفيذھذات المسائل المحددة والموافقة على اإلجراءات المتعلقة بالمشروعات   )ب(
 ھذا التقرير.ب السادسالمرفق 

  )79/12(المقرر 
  

  تقارير عن المشروعات التي تنطوي على متطلبات إبالغ معينة  (ب)

  التي تتضمن أربعة أجزاء. UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/14قدم الرئيس الوثيقة  59



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 
 
 

15 
 

د المواالجزء األول: خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/ خطة إدارة إزالة إنتاج
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  التي كان من المقرر تقديمھا لالجتماع التاسع والسبعين ولكنھا لم تقدمالتقارير المحددة 

ن األولى م لمرحلةااللجنة التنفيذية حث الوكاالت المنفذة المعنية على تقديم التقارير المعلقة بشأن  قررت 60
ام ية وفيت نسالمخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل من كوبا وأندونيسيا وجمھورية إيران اإل

  لالجتماع الثمانين.

  )79/13 (المقرر
 

  في أرمينيا (اليوئنديبي) SAGAإعادة األرصدة الناشئة عن بيع األجھزة المشتراة للمنشأة 

شئ عن بيع األجھزة دوالرا أمريكيا النا 95,479اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بإعادة الرصيد البالغ  قررت 61
  نيا.ونية ألرميبموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب SAGAالمشتراة لمنشأة 

  )79/14(المقرر 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي (التقرير المرحلي السنوي) 
  (اليوئنديبي)

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررت 62

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من بشأن تنفيذ  2016أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
 الھيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي الذي قدمه اليوئنديبي؛

 2016أن تطلب من اليوئنديبي أن يقدم تقرير التحقق من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لعام   (ب)
 خاصة بالمرحلة األولى من الخطة على أالّ يتجاوز ذلك االجتماع الثمانين.كجزء من المتطلبات ال

  )79/15(المقرر 

  )المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين (اليوئنديبي

ا منشأة بھعثت بعقب تقديم الرئيس للوثيقة، أشار أحد األعضاء الى أن اللغة المستخدمة في الرسالة التي  63
DunAn زيد فيھا تبريد للبيئة والتي تعھدت فيھا بعدم المشاركة في إنتاج أجھزة تكييف الھواء باستخدام غازات ت

مستخدمة في تختلف عن اللغة ال ،32-االحترار العالمي عن تلك الخاصة بالھيدروفلوروكربونإحداث القدرة على 
تخدم سوى زة ال تسة تحدد التزام المنشأة بتصنيع منتجات و/أو أجھ، وأن المقرر يدعو الى تقديم رسال77/35المقرر 

كان ھذا العضو و. 32-التكنولوجيا التي ووفق على تمويلھا وكان ذلك بالنسبة لھذه المنشأة ھو الھيدروفلوروكربون
دام مادة ك في استخذل عدبيشعر بالقلق إزاء وضع سابقة تتيح للمنشأة التي ستمول للتحول الى مادة معينة إالّ أنھا تبدأ 

تي ال ،ضافيةل اإلويل لتغطية التكاليف الرأسمالية بل وربما تكاليف التشغيمأخرى. ويعني ذلك أنھا ستحصل على الت
م ستخدااعلى تعليقاته بالتشديد على أھمية تيسير  عضاءمؤھلة للحصول عليھا. ورد العديد من األ لن تكون
  حيثما يمكن ذلك.ر مواتية للبيئة األكث تالتكنولوجيا

ه وفقا وردا على طلب توضيح الطريقة التي يمكن بھا معالجة التغيير في التكنولوجيا، قالت ممثلة األمانة إن 64
يتعين  ،وعلى ذلك ،التغيير في التكنولوجيا يعتبر تغييرا رئيسيا لالتفاق الجاري بين الحكومة واللجنة التنفيذية، فإن
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وة على ذلك، يتعين إعادة أي وفورات إضافية ناشئة عن تغيير التكنولوجيا الى الحصول على موافقة اللجنة. وعال
للبيئة إالّ أن تكاليف  DunAnالصندوق. وأضافت قائلة إن التحويل الى التكنولوجيا المحددة قد استكمل في منشأة 

  التشغيل اإلضافية لم تصرف بالكامل.

 أن تحاط علما بمايلي:لجنة التنفيذية ال وقررت 65

للبيئة من خالل اليوئنديبي إعماال للمقرر  DunAnرسالة االلتزام التي قدمتھا منشأة  (أ)
، التي تؤكد أن خطوط اإلنتاج الممولة من الصندوق المتعدد األطراف ستستمر في 77/21

 تصنيع األجھزة التي ال تستخدم سوى التكنولوجيا التي ووفق على تمويلھا؛

تكاليف التشغيل اإلضافية الى أن تقوم المنشأة بتصنيع األجھزة أنه ينبغي عدم تقديم  (ب)
 .77/35بالتكنولوجيا المتفق عليھا وفقا للمقرر 

 )79/16(المقرر 

  لدولي)االبنك المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين (

ة ھدف ة كافياء الحاجة الى تقديم تقرير مرحلي يجسد بصورعقب تقديم ھذا البند الفرعي، أكد أحد األعض 66
لحلول فعالية وتكنولوجيات البيروليسيس التي ستجد أكثر ا 23- األنشطة التقنية بشأن تحويل الھيدروفلوروكربون

  بھا بما في ذلك استخدامھا للبدائل والمنتجات. 23-للتخلص من الھيدروفلوروكربون

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتوعقب المشاورات غير الرسمية بين األطراف المھتمة باألمر،  67

اإلحاطة علما بتقارير الحالة المقدمة من البنك الدولي عن أنشطة المساعدة التقنية عن "البحث   (أ)
يق حق" وعن "الدراسة عن الت23-والدراسة بشأن تكنولوجيات تحويل/ حرق الھيدروفلوروكربون

  باستخدام أفضل الممارسات"؛ 23-بشأن خفض معدل المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

  مطالبة البنك الدولي بتقديم ما يلي إلى االجتماع الحادي والثمانين:  (ب)

تقرير مرحلي عن حالة تنفيذ "البحث والدراسة بشأن تكنولوجيات تحويل/ حرق   )1(
لكاملة لتكنولوجيات تحويل/ حرق " يغطي الطائفة ا23-الھيدروفلوروكربون
في قائمة عمليات التدمير الموافق عليھا في المقرر  23-الھيدروفلوروكربون

12/XXVIII؛  

مشروع التقرير النھائي عن "الدراسة عن التحقيق بشأن خفض معدل المنتج الفرعي   )2(
  باستخدام أفضل الممارسات". 23-الھيدروفلوروكربون

  )79/17(المقرر 

  الثاني: مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزونالجزء 

  من الوثيقة. 46الى  30قدمت ممثلة األمانة الفقرات من  68

 يضاحيةواقترح إعداد تقرير موجز بمجرد وصول الجزء الرئيسي من التقارير الخاصة بالمشروعات اإل 69
  شاملة. لتقديم الدروس والمستفادة للجنة بطريقةالمستكملة التجريبية 
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  :ما يلي اللجنة التنفيذية وقررت 70

أن تحاط علما مع التقدير بالتقارير النھائية عن مشروعات إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون   )أ(
رنامج األمم والتخلص منھا لكل من جورجيا وغانا المقدمة بواسطة اليوئنديبي ونيبال المقدم من ب

 ؛المتحدة للبيئة

أن تأخذ في االعتبار، حسب مقتضى الحال، الدروس  إلى  نائية والمنفذةأن تدعو الوكاالت الث  )ب(
المستفادة من المشروعات اإليضاحية للتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون المشار إليھا في 

 الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة في المستقبل؛

 أن تطلب من اليوئنديبي:  )ج(

للتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون في البرازيل  تجريبياستكمال المشروع ال (1)
، وتقديم التقرير النھائي للمشروع لالجتماع األول من عام 2022قبل ديسمبر/ كانون أول 

وإعادة أرصدة ، 2023تموز  . وتقرير انتھاء المشروع في موعد ال يتجاوز يوليه/2023
أن اللجنة الفھم على أساس ، 2023يتجاوز ديسمبر/ كانون أول  األموال في موعد ال

 التنفيذية لن تنظر في تمديد آخر لموعد االنتھاء من المشروع؛

للتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون في كولومبيا  تجريبياستكمال المشروع ال (2)
تماع األخير من عام وتقديم التقرير النھائي للمشروع لالج 2019قبل يونيه/ حزيران 

وإعادة  2020، وتقرير انتھاء المشروع في موعد ال يتجاوز يونيه/ حزيران 2019
على أساس أن اللجنة  2020أرصدة األموال في موعد ال يتجاوز ديسمبر/ كانون أول 
 التنفيذية لن تنظر في أي تمديد آخر لموعد انتھاء المشروع؛

للتخلص من نفايات المواد  التجريبيةأن يقدم التقارير المرحلية السنوية بشأن المشروعات  (3)
المستنفدة لألوزون للبرازيل وكولومبيا باعتبارھا "مشروعات تنطوي على متطلبات إبالغ 

 نوعية" الى أن يستكمل المشروعان؛

عن المشروعات الرائدة المعلقة  أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم التقارير النھائية  )د(
للتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون غير تلك الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أعاله، وأن 
تعيد لالجتماع الثاني والثمانين األرصدة المتبقية من المشروعات التي لم تقدم تقارير عنھا لالجتماع 

 مانين؛الثاني والثمانين أو االجتماع الحادي والث

أن تطلب من األمانة أن تقدم لالجتماع الثاني والثمانين تقريرا موجزا عن المشروعات الرائدة   )ه(
للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون المستكملة حتى اآلن، وجمع الدروس المستفادة وإدراج 

لتعبئة  القضايا ذات الصلة بتصميم المشروعات والتآزر مع المشروعات األخرى، والفرص المتاحة
 الموارد، ومردودية تكاليف المشروعات.

  )79/18المقرر (
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  الجزء الثالث: مشروعات تبريد المباني

بتبريد  الخاص اقترح أحد األعضاء خالل مناقشة ھذا البند الفرعي تمديد الموعد النھائي لتقديم التقرير 71
إلدارية في ضوء التأخيرات ا 2018الى ديسمبر/ كانون أول  2018المباني في األرجنتين من يونيه/ حزيران 

ن واألربعي لسابعااألخيرة. غير أن عضوا آخر أشار الى أنه قد ووفق علي مشروعات تبريد المباني خالل االجتماعين 
  قت ممكن.سرع ووالثامن واألربعين، وقال إن الوقت قد حان إلغالق المشروعات وإعادة األموال غير المنفقة في أ

مات ن معلون تتضمن تقارير مشروعات تبريد المباني التي ستقدم لالجتماع الثمانيكما طلب عضو آخر بأ 72
  ع.المنافع الناشئة عن كفاءة استخدام الطاقة نتيجة للمشرو وقياس عن زيادة األموال وكيفية تحديد

  :ما يلي اللجنة التنفيذية وقررت 73

 )؛2(ج)(77/8أن تعيد تأكيد المقرر   )أ(

 الثنائية المنفذة:أن تطلب من الوكاالت   )ب(

أن تقدم لالجتماع الثمانين تقارير عن مشروعات تبريد المباني الجارية باعتبارھا  (1)
 "مشروعات تنطوي على متطلبات إبالغ معينة"؛

وأن تعيد  2018أن تقدم تقارير انتھاء المشروع في موعد ال يتجاوز يونيه/ حزيران  (2)
بالنسبة لجميع  2018اوز ديسمبر/ كانون األول أرصدة األموال المتبقية في موعد ال يتج

مشروعات تبريد المباني باستثناء المشروع العالمي لتبريد المباني 
)GLO/REF/47/DEM/268 الذي ينفذه البنك الدولي والذي ينبغي تقديم تقرير انتھاء (

وإعادة أرصدة  2018ول األالمشروع الخاص به في موعد ال يتجاوز ديسمبر/ كانون 
 .2019موال في موعد ال يتجاوز يونيه/ حزيران األ

  )79/19 (المقرر

  الجزء الرابع: التقارير األخرى عن المشروعات التي كان ينبغي تقديمھا ولكنھا لم تقدم

أشار  م تقدم،نھا لولك لتقديم تحديثات عن المشروعات الواجبة التقديم، استجابة لدعوة موجھة من الرئيس 74
دم ممثل لية. وقالمرح ھماتقاريرالتحديثات بشأن مشروعات كل منھما لم تدرج في واليونيدو الى أن  اليونيبممثال 

ره قا لما ذككمل وفقائال إن المشروع قد است ،الجمھورية الدومينيكيةاألمانة بعد ذلك تحديثا عن دراسة الجدوى في 
  ثمانين.ماع الاالجتفي يقدم للجنة التنفيذية  وأنه يجري إعداد التقرير النھائي. ومن المتوقع أن ،اليوئنديبي

  :ما يلي اللجنة التنفيذية وقررت 75

 أن تعيد تأكيد مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة؛  )أ(

 تقدم لالجتماع الثمانين تقارير نوعية عن:أن  أن تحث الوكاالت المنفذة المعنية على  )ب(

الجمھورية الدومينيكية (بونتا كانا) دراسات الجدوى التي تعالج تبريد المنطقة في   )1(
وتحليال مقارنا عن  ،)اليونيب(اليوئنديبي) ومصر (اليونيدو) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (

ثالث تكنولوجيات ليست عينية لالستخدام في تكييف الھواء المركزي في الكويت (اليونيدو 
  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة)؛
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 إنتاج بروميد الميثيل في الصين (اليونيدو)؛خطة القطاع إلزالة  (2)

مشروعات البحث والتطوير التي تنفذ بأموال من الصندوق المتعدد األطراف في إطار  (3)
 قطاع إنتاج رباعي كلوريد الكربون (البنك الدولي).

  )20/79(المقرر 
 

 2017التقرير المجمع للمشروعات المنتھية لعام ج) 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/15عرضت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  76

ل ونترياوبعد العرض، أعادت إحدى األعضاء التأكيد على رغبتھا في ضمان أن األطراف في بروتوكول م 77
معة مجارير الالتق التي لم تكن أعضاء في اللجنة التنفيذية يمكنھا الحصول على المعلومات عن الدروس المستفادة من

مفادھا  حقيقة ألمانة. وأبرز عضو آخرلالنتھاء المشروعات. وتساءلت عن نشر ھذه المعلومات على الموقع الشبكي 
ء اللجنة أعضا أنه مع تقديم تقارير انتھاء المشروعات، فقد قللت الوكاالت المنفذة من العبء على نفسھا، وعلى

راض جراء استعطلب إمشروع يضع نھاية للتحديثات المستمرة التي تتالتنفيذية واألمانة، ألن تقديم تقرير النتھاء ال
 لى الدروسعحتوي لھا. وأشار كذلك إلى أن القسم بشأن الدروس المستفادة في التقرير المجمع النتھاء المشروعات ي

 الفردية المستخرجة من كل تقرير مقدم، بدال من التعميمات المشتقة من تلك الدروس.

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشة،  78

الوارد في الوثيقة  2017أن تحاط علما بالتقرير المجمع النتھاء المشروعات لعام   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/15؛  

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم إلى االجتماع الثمانين تقارير انتھاء مشروعات   (ب)
ام بذلك م القيوالفردية الواجبة، وإذا لم تكن قد قدمت، تقدم أسباب عدلالتفاقات متعددة السنوات 

 وجدول تقديمھا؛

أن تحث الوكاالت الرئيسية والمتعاونة على التعاون الوثيق ألعمالھا في االنتھاء من حصتھا في   (ج)
 ؛تقارير انتھاء المشروعات للسماح للوكالة المنفذة الرئيسية أن تقدمھا طبقا للجدول

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على إدخال دروس مستفادة واضحة ومكتوبة جيدا ودقيقة عند   (د)
 انتھاء مشروعاتھا؛ تقديم تقارير

أن تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ مشروعات اتفاقات متعددة السنوات وفردية إلى أخذ   (ھ)
 اد وتنفيذد إعدن االعتبار، عند االقتضاء، عنالدروس المستفادة من تقارير انتھاء المشروعات في عي

  مشروعات في المستقبل.

  )79/21(المقرر 

  )77/5تقرير حصر قاعدة بيانات المنشآت (المقرر   (د)

وأثني على عمل كبير موظفي الرصد . UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16قدم ممثل األمانة الوثيقة  79
  .قاعدة البيانات وتعبئتھاوالتقييم واألمانة والوكاالت المنفذة في إنشاء 

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتو 80
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) الوارد في الوثيقة 77/5اإلحاطة علما بتقرير حصر قاعدة بيانات المنشآت (المقرر   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16، 

ت لمنشآواإلحاطة علما أيضا بأن الوکاالت الثنائية والمنفذة ستدمج في حصر قاعدة بيانات ا  )ب(
م لتي تالصلة عن المنشئات القائمة علی المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية ا المعلومات ذات

 .تحويلھا بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف

  )79/22(المقرر 
  

  تخطيط األعمال من جدول األعمال: 8البند 

 2019-2017تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (أ)

وعقب العرض، أعرب . Add.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/17عرض ممثل األمانة الوثيقتين  81
 مرتبطة دوالر أمريكي في أنشطة 9,700,228أحد األعضاء عن رغبته في توضيح أّن المبلغ بقيمة 

ج في )، لم يدر(ز 78/3في قطاع التصنيع، المقدم إلى االجتماع التاسع والسبعين عمال بالمقرر  بالھيدروفلوروكربون
 ھذا االجتماع.  خطة األعمال المّجمعة في

 :التنفيذية ما يلي اللجنة قررتو 82

-2019 للفترة  األطراف المتعدد للصندوق المجّمعة األعمال خطة تنفيذ حالة اإلحاطة علًما بتحديث  )ب(
 ؛ Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/17الواردة في الوثيقتين  2017

 مرتبطة أنشطة في أمريكي دوالر 9,700,228 قيمته مبلغ بتقديمواإلحاطة علًما   )ج(
 خطط يف يتم إدراجه لم والسبعين التاسع االجتماع قطاع التصنيع إلى في بالھيدروفلوروكربون

 (ز).78/3قرر مال بموجب 2019- 2017للفترة األعمال

  )79/23(المقرر 

  التأخيرات في تقديم الشرائح  (ب)

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18عرض ممثل األمانة الوثيقة  83

المقرر  لشرائحوقال أحد األعضاء إن النسبة المنخفضة نسبيًا لتقديم الشرائح، کنسبة مئوية من إجمالي ا 84
ح، بھا بنجا لخاصةتقديمھا إلی ھذا االجتماع، قد تّدل على أن العديد من البلدان تنفذ سياساتھا ونظم التراخيص ا

ي الوقت فاعدة تعلقة باالمتثال بموجب بروتوكول مونتريال، دون الحاجة إلى المسوبالتالي تفي بالتزاماتھا الم
 الحاضر.

 اللجنة التنفيذية: قررتو 85

 : يلي بما علًما تُحاط أن  (أ)

الوثيقة  في الوارد الشرائح تقديم في بالتأخيرات المتعلّق التقرير )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18؛  
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المواد  إزالة إدارة خطط بموجب الشرائح تقديم في التأخيرات عن المعلومات )2(
ليوئنديبي، وا واليابان؛ وألمانيا، فرنسا، حكومات من المقدمة الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الدولي؛ والبنك واليونيدو، ،واليونيب

المواد  إزالة إدارة خطط بشرائح تتعلق نشاطًا 65 مجموع من 24 أن )3(
 في دمتقد ق والسبعين التاسع لالجتماع تقديمھا المقرر من الھيدروكلوروفلوروكربونية

 األمانة؛ مع المناقشة إثر ُسحبت قد منھا أنشطة 8 وأن لھا الموعد المحدد

 إدارة خططب الخاصة الشرائح تقديم في التأخير أن إلى المعنيّة المنفّذة الوكاالت أشارت )4(
 الجتماعا خالل ديمھاتق المقرر من كان التي الھيدروكلوروفلوروكربونيّة إزالة المواد

 لھا كوني ال قد أو تأثير لھا ليس المقّدمة الشرائح ، وسحب بعض 2017العام من الثاني
 البلدان ھذه من اأيًّ  أن على دالئل أي توجد ال وأنّه لبروتوكول مونتريال االمتثال على تأثير

 مونتريال؛ بروتوكول الرقابة في امتثال لتدابير عدم حالة في كان المعنيّة

إلى  الشرائح تقديم في بالتأخيرات الخاصة المقّررات بشأن رسائل إرسال األمانة من تطلب أنو  (ب)
 بھذا التقرير. السابع المرفق في الُمبيَّن النحو على المعنيّة الحكومات

  )79/24(المقرر 

  مقترحات المشروعاتمن جدول األعمال:  9البند 

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

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/19عرض ممثل األمانة الوثيقة  86

  (ز)78/3تقديم مشروعات استثمارية للخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونية عمال بالمقرر 

ية/تدليلية استثمار(ز) وردت طلبات تمويل لإلعداد لمشروعات 78/3قال ممثل األمانة إنه عمال بالمقرر  87
ليونديبي مھا اللخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونية في الصين وإكوادور ولبنان والمكسيك وفييت نام قد

ملة ربونية كالوروكواليونيدو. وباالضافة إلى ذلك، وردت طلبات تمويل لمشروعات استثمارية تتعلق بالمواد الھيدروف
  نشطة.ولم يخصص أي تمويل خالل فترة السنوات الثالث الحالية لتلك األالتطور في بنغالديش وكولومبيا. 

وعات وعقب العرض، قال العديد من األعضاء، بينما مسألة المواد الھيدروفلوروكربونية في المشر 88
تعلقة بتعديل من جدول األعمال، مسائل م 11االستثمارية والمشروعات األخرى مرتبطة ويجرى تناولھا تحت البند 

ة  روفلوروكربوني(ج)، وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيد11الى، وخاصة البند الفرعى كيغ
دا من ألعضاء أيضا عدا، كان من المھم إيالء االعتبار إلى المشروعات في حد ذاتھا. وأثار 5تدريجيا في بلدان المادة 

ى؛ ديل كيغاللى تععة تناول المشروعات في البلدان التى لم تصدق القضايا للمساعدة في المناقشة، بما في ذلك: كيفي
يمكن  ؛ كيفكيف يتعلق الخفض التدريجى باالستراتيجيات الوطنية وأنشطة التمكين؛ من أين تأتى موارد التحول

مواد للمشروعات المبكرة أن تساھم في وضع مبادئ توجيھية لتمويل الخفض التدريجى الستھالك وإنتاج ال
 دروفلوروكربونية.الھي

ة للتكاليف وضع المبادئ التوجيھي)، 1(ج)(11وعقب المناقشات في فريق االتصال المنشأ في إطار البند  89
)، 78/3المقرر (مشروع المعايير للتمويل : 5بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في بلدان المادة 

ر بون. (انظوروكرميع طلبات التمويل لألنشطة المتعلقة بالھيدروفلاللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في ج وافقت
  ).79/40و 79/39و 79/30و 79/29المقررات 
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التصنيع  طاعاتقالتدابير التنظيمية لضمان استدامة اإلزالة التامة للمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في 

 بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف

ية في لوروکربونکلوروفتدابير التنظيمية لإلزالة التامة الستخدام المواد الھيدرونظرت اللجنة التنفيذية في ال 90
فرض حظر سمح بيتصنيع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في المکسيك. وبما أن إطار البلد التشريعي المحدد لم 

صص ار حيك بعدم إصدعلی استخدام المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في قطاع الرغاوى، تعھدت حکومة المکس
علقة باحتمال . ولمعالجة الشواغل المت2020يناير/ کانون الثاني  1ب اعتبارا من 142- للھيدروکلوروفلوروکربون

ستيراد في القطاع، تعھدت حکومة المکسيك أيضا بأن تدرج في حصص اال 22-استخدام الھيدروکلوروفلوروکربون
ي تصنيع رغوة إشارة إلی أنه ال يمكن استخدام ھذه الکميات ف 22-واالستھالك الصادرة للھيدروکلوروفلوروکربون

تدامة من اسالبولسترين المسحوبة بالضغط. واتفق عدد من األعضاء مع وجھة نظر األمانة بأن ھذه التدابير تض
ه إلی نويع التماإلزالة التامة في قطاع تصنيع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في الظروف الخاصة بالمكسيك، 

مكن لبلدان، يعظم اأنه رغم أن السياسات التي تحظر استيراد واستخدام المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية مناسبة لم
 تطبيق سياسة مثل تلك التي اقترحھا المكسيك لتحقيق ھدف ضمان استدامة اإلزالة التامة.

داد طلبات تمويل خطط ، عند إع5اللجنة التنفيذية مطالبة الوکاالت الثنائية والمنفذة مع بلدان المادة  قررتو 91
أجل  لالزمة منمية ااإلزالة التامة للمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في قطاع التصنيع، بأن تشمل التدابير التنظي

ي ياسات التل السلوروکربونية في ذلك القطاع المحدد، مثضمان استدامة ھذا اإلزالة التامة للمواد الھيدروکلوروف
 تحظر استيراد / أو استخدام الھيدروکلوروفلوروکربون.

  )79/25(المقرر 

  الموافقة الشمولية

لمواد اتقارير التحقق من امتثال البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التفاقاتھم إلدارة إزالة 
  الھيدروکلوروفلوروکربونية

مل التي برامج العتھا لاللجنة التنفيذية مطالبة الوکاالت الثنائية والمنفذة المعنية بأن تدرج، في تعديال قررت 92
د ستقدم إلی االجتماع الثمانين، تمويل تقارير التحقق للمرحلة األولی من خطط إدارة إزالة الموا

 بلد 15كل من الـم الوکالة، فيما يتعلق بدوالر أمريکي زائد تکاليف دع 30,000الھيدروکلوروفلوروکربونية بقيمة 
 ان وباالوو وسلطنة عمبيسا -: بليز وبوتسوانا وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وغابون وغينياةالتالي 5المادة من بلدان 

  وساموا وجزر سليمان والسودان وجمھورية تنزانيا المتحدة وتوغو وتونغا.

 )79/26(المقرر 

  ةمولية للحصول على الموافقة الشالمشروعات واألنشطة المقدم

لی إلغاء عفيذية اللجنة التن وافقتة، موليفيما يتعلق بقائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة الش 93
ع صناعات (قطا طلبات إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة الثانية)

يا ھورية کوري جمف) (المرحلة الثانية التبريد) وطلبات إعداد خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية
رنامج عمل اليونيدو ) من جدول األعمال، ب3(ج) ( 9وأن تنظر فيھا کل علی حدة في إطار البند  الشعبية الديمقراطية،

ريشيوس، ونية لمو، وأن تلغي طلبات الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکرب2017لعام 
و، وأن نية لتوغد الھيدروکلوروفلوروکربومن خطة إدارة إزالة المواالمرحلة األولى من وطلبات الشريحة الثالثة 

 (ھ) من جدول األعمال، المشروعات االستثمارية. 9تنظر فيھا کل علی حدة في إطار البند 
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  اللجنة التنفيذية: قررتو 94

تمويل ات الالموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشاملة عند مستوي  )أ(
لمشروعات قييم اتبھذا التقرير، مع الشروط أو األحكام الواردة في وثائق  الثامنالمبينة في المرفق 

 تالية:تفاقات الث االالمماثلة وشروط اللجنة التنفيذية المرتبطة بالمشروعات، مع العلم بأنه قد تم تحدي

 التاسعفق ي المرفاالتفاق المبرم بين حکومة أفغانستان واللجنة التنفيذية، علی النحو الوارد  )1(
ر قل عنصھذا التقرير، لمراعاة خط أساس الھيدروکلوروفلوروکربون المحدد لالمتثال ونب

 ؛حکومة ألمانيا إلی اليونيدو

 لعاشرالمرفق واالتفاق المبرم بين حکومة بليز واللجنة التنفيذية، علی النحو الوارد في ا )2(
 ال؛بھذا التقرير، لمراعاة خط أساس الھيدروکلوروفلوروکربون المحدد لالمتث

وأن، فيما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، الموافقة الشاملة تضمنت الموافقة   (ب)
 لتقرير.ھذا اب الحادي عشرعلى المالحظات التي ستبلغ إلى الحكومات المستفيدة الواردة في المرفق 

  )79/27(المقرر 

  التعاون الثنائي  (ب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/20عرض الرئيس الوثيقة  95

 عليھا في لموافقاللجنة التنفيذية أن تطلب من أمين الخزانة أن يعوض تكاليف المشروعات الثنائية ا قررتو 96
 االجتماع التاسع والسبعين كما يلى:

ُ دوالر 67,590  )أ( ُ أمريكي ا لمانيا ألائية (بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل رصيد المساھمة الثن ا
 ؛2017- 2015للفترة 

ُ دوالر 282,500  )ب( ُ أمريكي ا  إليطاليا نائية(بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل رصيد المساھمة الث ا
 .2017لعام 

  )79/28(المقرر 
 برامج العمل:  (ج)

 2017إلنمائي لعام برنامج عمل برنامج األمم المتحدة ا  )1(

ن مالذي يتألف  2017نديبي لعام ئبرنامج عمل اليو UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/21تتضمن الوثيقة  97
 ة الثانيةلمرحللالمؤسسي، وطلبا إلعداد المشروع  تعزيزبما في ذلك ثالثة طلبات لمشروعات تجديد ال ،تسعة أنشطة

لموافقة لتى تمت احقق اتمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وطلبا للمساعدة التقنية إلعداد تقرير 
ربعة طلبات ألعمال؛ وأ(أ) من جدول ا9عليھا جميعا كجزء من القائمة المقدمة للموافقة الشاملة للنظر فيھا تحت البند 

  إلعداد مشروعات ذات صلة بالھيدروفلوروكربون، وذلك للنظر فيھا على نحو إفرادي.

 234yf1-HFOأ إلى 134-الھيدروفلوروكربونالصين: إعداد مشروع لتكييف الھواء وتعظيم خط إنتاج من 
  كسائل تبريد في تصنيع تكييف الھواء الجوال

  كعامل إرغاء في تصنيع المبردات HFOإلى  245fa-HFCالصين: إعداد مشروع للتحول من 
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  يدفي تصنيع أجھزة التجم HC-290أ إلى 134- الھيدروفلوروكربونالصين: إعداد مشروع للتحول من 

ات في لھيدروفلوروكربون في إنتاج المبردلالمكسيك: إعداد مشروع لمشروع تدليلي للخفض التدريجى 
 Mabe Mexicoشركة 

المبادئ  وضع) من جدول األعمال، 1(ج)(11في ضوء المناقشات في فريق االتصال المنشأ في إطار البند  98
ع المعايير للتمويل : مشرو5التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في بلدان المادة 

شروعات مشروع للمتماع الثمانين في طلبات إعداد ال)، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر إلى االج78/3(المقرر 
  .المتعلقة بالھيدروفلوروكربون المقدمة من اليوئنديبي

 )79/29(المقرر 

  2017لعام  )اليونيببرنامج األمم المتحدة للبيئة (برنامج عمل   )2(  

يتألف من تسعة  2017لعام  اليونيببرنامج عمل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/22تتضمن الوثيقة  99
 لثانية منحلة االمؤسسي، ونشاطا إلعداد المشروع للمر تعزيزأنشطة بما في ذلك ثمانية طلبات لمشروعات تجديد ال

لموافقة لالمقدمة  قائمةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التى تمت الموافقة عليھا جميعا كجزء من ال
 (أ) من جدول األعمال أعاله؛ 9ا تحت البند الشاملة للنظر فيھ

  2017برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام   )3(  

 الذي يتألف من 2017برنامج عمل اليونيدو لعام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/23تتضمن الوثيقة  100
مة من القائ كجزء ثمانية أنشطة بما في ذلك طلبين لمشروعات تجديد الدعم المؤسسي التى تمت الموافقة عليھا جميعا

إلعداد مشروعات  (أ) من جدول األعمال أعاله، وأربعة مقترحات9المقدمة للموافقة الشاملة للنظر فيھا تحت البند 
عداد طين إلليلية ذات صلة بالھيدروفلوروكربون في قطاع التصنيع، وذلك للنظر فيھا على نحو إفرادي، ونشاتد

ة لشعبيامشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية كوريا 
 الديمقراطية، التى سحبت من قائمة المشروعات للموافقة الشاملة.

إعداد مشروع لمشروعات متعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع في شركتى  ادور:إكو
Ecasa  وIndurama  للحصول على الخبرة في تكاليف رأس المال االضافية وتكاليف التشغيل االضافية

  للمواد الھيدروفلوروكربونيةالمرتبطة بالخفض التدريجي 

ركة إعداد مشروع لمشروعات متعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع في شلبنان: 
Lematic Industries الضافية للحصول على الخبرة في تكاليف رأس المال االضافية وتكاليف التشغيل ا

  في التبريد المنزلى  للمواد الھيدروفلوروكربونيةالمرتبطة بالخفض التدريجي 

 شركتى د مشروع لمشروعات متعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع فيإعدا المكسيك:
Fersa  وImbera فية للحصول على الخبرة في تكاليف رأس المال االضافية وتكاليف التشغيل االضا

 للمواد الھيدروفلوروكربونيةالمرتبطة بالخفض التدريجي 

 ي شركةلمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع فإعداد مشروع لمشروعات متعلقة با فييت نام:
Nagakawa Vietnam ضافيةللحصول على الخبرة في تكاليف رأس المال االضافية وتكاليف التشغيل اال 

 للمواد الھيدروفلوروكربونيةالمرتبطة بالخفض التدريجي 

وضع المبادئ جدول األعمال،  ) من1(ج)(11في ضوء المناقشات في فريق االتصال المنشأ في إطار البند  101
: مشروع المعايير للتمويل 5التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في بلدان المادة 
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اللجنة التنفيذية إرجاء النظر إلى االجتماع الثمانين في طلبات إعداد المشروع للمشروعات  قررت)، 78/3(المقرر 
  .المتعلقة بالھيدروفلوروكربون المقدمة من اليونيدو

 )79/30(المقرر 

ربونية فلوروكالمواد الھيدروكلوروجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية: إعداد أنشطة استثمارية إلزالة 
  ثانية) (قطاع تصنيع التبريد)(المرحلة ال

المرحلة (بونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية: إعداد 
  الثانية)

 ضو آخرعفي ما يتعلق بطلبات إعداد مشروع لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أعرب عضو وأيده  102
لمجلس  2321رقم  لقرارلعلمى والتقنى بين البلد واللجنة التنفيذية، وذلك في سياق اعن القلق في ما يتعلق بالتعاون ا

 قترحات فية الماألمن لألمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف مثل ھذا التعاون. وفي السابق خضعت الموافقة على أنشط
رية كوريا لظروف في جمھوعندما كانت ا 1718البلد إلى استعراض لجنة مجلس األمن التى أنشأت عمال بالقرار 

  الشعبية الديمقراطية صعبة. ولذا كان من الضرورى إزالة المقترحات من برنامج عمل اليونيدو.

 ادلة المواللجنة التنفيذية تأجيل النظر في طلب إعداد أنشطة استثمارية إلزا قررتوعقب المناقشة،  103
اد لة الموخطة إدارة إزاإعداد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع تصنيع التبريد) وطلب 

ه من أن ھذ لتأكدجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى يمكن االھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) ل
مجلس األمن  اقد يعتمدھ أخرى اتالمتحدة أو أى قرارلمجلس األمن لألمم  2321المشروعات ال تتعارض مع القرار 

  بشأن ھذه المسألة.

 )79/31(المقرر 

 (ج)) 77/38استعراض الھيكل العام لبرنامج المساعدة على االمتثال (المقرر   (د)

ج . وطلب برنام UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/24أبلغ الرئيس اللجنة التنفيذية بعدم صدور الوثيقة 104
الذي كان من المقرر  2018األمم المتحدة للبيئة أن يقدم التقرير مع برنامج عمل برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

 بالمعلومات التي قدمھا الرئيس. علمااللجنة التنفيذية  وأحيطتتقديمه في االجتماع الثمانين. 

  المشروعات االستثمارية  (ھـ)

 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية المرحلة الثانية من

 ي)اليوئنديب( ألولیاالشريحة  -أنغوال: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية، المرحلة الثانية 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/26قدم ممثل األمانة الوثيقة  105

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتو 106

الموافقة، من حيث المبدأ، علی المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
لخفض استھالك المواد  2025إلی  2017الھيدروکلوروفلوروکربونية ألنغوال للفترة من 

 اُ والرد 904,000، بقيمة البلدفي المائة من خط أساس  67,5الھيدروکلوروفلوروکربونية بنسبة 
ُ أمريکي ُ أمريکي اُ دوالر  63,280دعم الوكالة بقيمة ، زائد تكاليف ا  لليوئنديبي؛ ا
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 ستھالكاالطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية من  9,18وخصم   )ب(
 تمويل،لالمؤھل ل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون

والموافقة علی االتفاق المبرم بين حکومة أنغوال واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد  (ج) 
الھيدروکلوروفلوروکربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  بھذا التقرير؛ الثاني عشرفي المرفق  على النحو الواردالھيدروکلوروفلوروکربونية، 

األولی من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  والموافقة علی الشريحة  )د(
ُ دوالر 450,000الھيدروکلوروفلوروکربونية ألنغوال، والخطط الموازية لتنفيذ الشريحة، بقيمة   ا

ُ أمريکي ُ أمريکي اُ دوالر 31,500، زائد تکاليف دعم الوکالة بقيمة ا  .لليوئنديبي ا

 )79/32(المقرر 

دو (اليوني ىة األولالشريح –خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية  :األرجنتين
  (الرئيسية)/ البنك الدولي/ إيطاليا)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/27عرض ممثل األمانة الوثيقة  107

 رتقرع، وعقب المناقشات غير الرسمية في فريق غير رسمي لتوضيح توقيت وتوزيع األموال للمشرو 108
  اللجنة التنفيذية:

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
لخفض استھالك  2022إلى  2017الھيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين للفترة 

والر د 10,652,125في المائة من خط األساس، بمبلغ قدره  50الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
دوالرا  254,875دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,641,070أمريكي يتألف من 

 423,512غة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البال 6,050,168أمريكيا لليونيدو، ومبلغ 
كالة البالغة م الودوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دع 250,000دوالرا أمريكيا للبنك الدولي، ومبلغ 

 دوالرا أمريكيا لحكومة إيطاليا؛ 32,500

 أن تحاط علما بالتزام حكومة األرجنتين بمايلي:  (ب)

 ؛2022في المائة بحلول عام  50بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونخفض استھالك   )1(

 ب النقي أو المتضمن141-الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد واستخدام  فرض  )2(
يناير/  1في البوليوالت سابقة الخلط لتصنيع رغاوى البوليوريثان في موعد ال يتجاوز 

 ؛2022كانون الثاني 

ب لدوائر التنظيف 141- الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد واستخدام  فرض  )3(
 ؛2022يناير/ كانون الثاني  1فى التبريد خالل الخدمة في موعد ال يتجاوز 

 22-الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد واستخدام  فرض  )4(
ب في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط 142- والھيدروكلوروفلوروكربون

 ؛2022يناير/ كانون الثاني  1في موعد ال يتجاوز 

الھيدروكلوروفلوروكربونية من طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  115.19خصم   (ج)
 االستھالك المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون المؤھل للتمويل؛
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أن توافق على االتفاق بين حكومة األرجنتين واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد   (د)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛الثالث عشر بھذا التقريررد في المرفق الھيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو الوا

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ھ)
دوالر  1,944,500الھيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 

ُ  دوالراُ  645,746أمريكي، يتألف من  دوالرا  45,202دعم الوكالة البالغة  تكاليف زائداُ  أمريكيا
ُ  907,525أمريكيا لليونيدو، ومبلغ  ُ  دوالرا ُ  أمريكيا  63,527بالغة تكاليف دعم الوكالة ال زائدا

ُ  دوالراُ  250,000دوالرا أمريكيا للبنك الدولي، ومبلغ  لوكالة البالغة اتكاليف دعم  زائداُ  أمريكيا
ُ  دوالراُ  32,500  ا.لحكومة إيطالي أمريكيا

  )79/33(المقرر 

ليونيدو (اولى الشريحة األ -المرحلة الثانية -مصر: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ألمانيا) /اليونيب(الوكالة الرئيسية)/ اليوئنديبي/ 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/32قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  109

التي  وعقب مناقشات غير رسمية في فريق صغير بشأن ترتيب مراحل شرائح التمويل، والظروف الخاصة 110
  اللجنة التنفيذية: قررتيمر بھا البلد بخصوص األنشطة المتعلقة بقطاع تكييف الھواء المنزلي، 

أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
لخفض استھالك  2025الى  2017وروفلوروكربونية لمصر للفترة من الھيدروكل

دوالرا أمريكيا يتألف  11,786,341من خط أساسه بمبلغ قدره  67.5الھيدروفلوروكربون بنسبة 
دوالرا أمريكيا  419,779دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  5,996,841من 

دوالر أمريكى  258,701دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,695,722لليونيدو و
دوالرا  050126,دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,055,000لليوئنديبي و

 26,949دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  207,300أمريكيا لألمم المتحدة للبيئة و
 يكيا لحكومة ألمانيا.دوالرا أمر

أن تحاط علما بأن حكومة مصر قد التزمت أيضا بخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة   )ب(
 ؛2020في المائة بحلول عام  35

 أن تحاط علما بالتزام حكومة مصر بمايلي:  )ج(

ب التضمن في البوليوالت 141- أن تفرض حظرا على استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون (1)
 ؛38/65إعماال للمقرر  2018يناير/ كانون الثاني  1السابقة الخلط المستوردة بحلول 

ب 141-أن تفرض حظرا على استيراد واستخدام وتصدير الھيدروكلوروفلوروكربون (2)
ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط 141- كربونالسائل وتصدير الھيدروكلوروفلورو

 ؛2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول 

أن تفرض حظرا على استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع رغاوي  (3)
 ؛2023يناير/ كانون الثاني  1البوليسترين المسحوبة بالضغط بحلول 
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يناير/ كانون  1ب بحلول 142- لوروفلوروكربونأن تفرض حظرا على استيراد الھيدروك (4)
 ؛2023الثاني 

يناير/ كانون الثاني  1أن تدعو، على أساس استثنائي، حكومة مصر الى أن تقدم بمجرد اختيار قبل   )د(
مقترحا كجزء من المرحلة الثانية لتحويل قطاع تكييف الھواء المنزلي الى بدائل تنخفض  2020

 المي؛فيھا القدرة على االحترار الع

أن تحاط علما بأنه سيكون لدى حكومة مصر المرونة لتخصيص التمويل للمنشئات المؤھلة في   (ھ)
 قطاع رغاوي البوليوريثان الذي لم يطلب تمويل له إذا رؤى أن ذلك ضروري خالل التنفيذ.

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  146.97أن تخصم كمية تبلغ   (و)
كربونية من االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل من الھيدروكلوروفلوروكربون الھيدروكلوروفلورو

 .76/40طن من قدرات استنفاد األوزون إعماال للمقرر  4.4بما في ذلك 

أن توافق على االتفاق بيد حكومة مصر واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد   (ز)
من خطة إدارة إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية

 ؛بھذا التقرير الرابع عشرالھيدروكلوروفلوروكربونية. على النحو الوارد في المرفق 

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ح)
 4,964,403الھيدروكلوروفلوروكربونية لمصر وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ قدره 

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,356,641دوالرات أمريكية تتألف من 
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,042,352دوالرا أمريكيا لليونيدو، و 234,965
الة البالغة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوك 230,000دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 72,965
 دوالرا أمريكيا لألمم المتحدة للبيئة. 27,480

  ) 34/79(المقرر

  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

اللجنة  فاق بينمشروع االت –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية 
  ليابان)يطاليا/ امانيا/ إاليونيدو/ البنك الدولي/ أل /اليونيب(اليوئنديبي (الرئيسية)/  وحكومة الصينالتنفيذية 

ق . وعرض التعديالت على مشروع االتفاUNEP/OzL.Pro/ExCom/79/30قدم ممثل األمانة الوثيقة  111
مشروع  حظة أنتسوية، مع مالبين حكومة الصين واللجنة التنفيذية وأشار إلى المسائل التي ما زالت تحتاج إلى 

  االتفاق لم يحدد أي تكاليف لدعم الوكالة.

يم في للتقد وأعرب العديد من األعضاء عن تأييدھم لتوصية األمانة بخصوص التغيير في التاريخ النھائي 112
مناسب لالوقت امشروع االتفاق. والحظ أحد ھؤالء األعضاء، على نحو عام، أھمية ضمان إتاحة وثائق االجتماع في 

  وأنه ينبغي إعادة النظر في التاريخ النھائي لتقديم الوثائق إلى األمانة.

تقرير عن استعراض نظام ، "10وكان ھناك تأييد أيضا للنظر في مسألة تكاليف دعم الوكالة في إطار البند  113
اللجنة على إنشاء فريق اتصال لمواصلة النظر في  ووافقت. التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية"

المسائل المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، بما في ذلك إعادة 
 وكذلك تكاليف دعم الوكالة. ،الصينحكومة توزيع األموال على مختلف القطاعات التي اقترحتھا 
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ة، بما ئل المعلقالمسا االتصال اللجنة التنفيذية قائال إنه تم التوصل إلى االتفاق بشأن جميع وأبلغ ميسر فريق 114
ُ بالنيال اليونيدو، متحدفي المائة لليوئنديبي واليونيدو والبند الدولي. وقال ممث 6.5فيھا تكاليف دعم الوكالة بنسبة  بة ثا

لى أي تحليل في المائة ال ينطوي ع 6.5كالة عند نسبة عن ثالث وكاالت منفذة، إن قرار تحديد تكاليف دعم الو
كاليف الدعم للشرائح تكان قد أوصى باإلبقاء على مستوى  79/43للتكلفة، وأن التحليل الذي أجرته األمانة في الوثيقة 

منفذة، الت الوكافق التواالنھائية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين. ولم 
لى لموافقة عايذية في الحظت مع التقدير المرونة التي أظھرتھا اللجنة التنفة، عامر في التكاليف اليتغيالمع ولذلك، 

 إجراء مناقشة متجددة لمستوى تكاليف الدعم في اجتماعھا الحادي والثمانين.

 اللجنة التنفيذية: وقررت 115

، الوارد في المرفق الخامس ين واللجنة التنفيذيةأن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة الص  )أ(
بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  عشر بھذا التقرير،

لفشل ل، على أساس الفھم أنه إذا تم النظر في التخفيضات في التمويل الھيدروكلوروفلوروكربونية
، فإن اللجنة التنفيذية ستأخذ في االعتبار مداوالتھا بشأن المرحلة 2018االمتثال لالتفاق لعام في 

 للبلد؛ يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج 

ة في المائة لتكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي للمرحل 6.5ا نسبته متحديد   (ب)
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، على أساس الفھم بأن تكاليف 

  دعم الوكالة سيتم إعادة النظر فيھا في االجتماع الحادي والثمانين؛

ُ بموجب نظام مستوى تكاليف دعم الوكالة اإلبقاء على   (ج) للوكاالت الثنائية واليونيب المحدد حاليا
 ليف اإلدارية؛التكا

الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم طلبات الشرائح المرتبطة بالمرحلة الثانية من جميع  إلىأن تطلب   (د)
اسبوعا من اجتماع اللجنة  12خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين قبل 

 .الخاص بھا بصرف النظر عن مستوى التمويلذي الصلة، التنفيذية 

  )79/35المقرر (

  طلبات الشرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  موريشيوس: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة) (ألمانيا)

وأشار إلى أن المشروع المتعلق بإدارة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/35عرض الرئيس الوثيقة  116
ة قة الشموليإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لموريشيوس قد ُرفِع من قائمة المشروعات الموصى بالمواف

تعراض (أ) من جدول األعمال، نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء اس 9عليھا في إطار البند 
  المشروعات.

بأحد  ألعضاء إنه سيكون من المفيد مناقشة المشروع التدليلي لتحويل التكنولوجيا الخاصوقال أحد ا 117
مستمر لعمليات مع مالحظة الروابط بين تدريب الفنيين والتنفيذ ال النھائيين في قطاع التبريد التجاري المستعملين

  ل المشاركة في التمويل.. ورأى ھذا العضو أيضاً أن التزام الحكومة ينبغي أن يتجلى من خالالتحويل 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوبعد إجراء مزيد من المناقشات في نطاق فريق غير رسمي،  118

ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (أ) أن تحيط علما
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لموريشيوس؛
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-2017أن توافق على الشريحة الثالثة من ھذه الخطة، وعلى خطة التنفيذ المقابلة لشريحة الفترة   (ب)
ً إليه تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  332,750، بمبلغ 2020 دوالراً  40,140دوالراً أمريكياً، مضافا

  أمريكياً لحكومة ألمانيا على أساس: 

قطاع الخدمة فقط وأن األنشطة التدريبية أن موريشيوس ليس لديھا استھالك إال في  (1)
لوكاالت تقديم الخدمة ستؤدي إلى مزيد من السالسة والسرعة في األخذ بالتكنولوجيات 

  التي يتم تحديدھا؛

أن حكومة موريشيوس ستوفر التمويل المشترك الالزم لبرنامج التدليل وحوافز  (2)
االحترار العالمي،  رة على إحداثالقدالمستخدمين للتحويل إلى تكنولوجيات منخفضة في 

  لتبرھن بذلك على التزامھا القوي بدعم اعتماد ھذه التكنولوجيات؛ 

ً في عمليات التھيئة (3) الستخدام غازات التبريد  أن موريشيوس إذا ما قررت المضي قدما
ر القابلة لالشتعال والسامة في أجھزة التبريد وتكييف الھواء المصممة في األصل للمواد غي

القابلة لالشتعال، وما يرتبط بھا من خدمة، فإنھا تفعل ذلك متحملةً جميع المسؤوليات 
  والمخاطر المقترنة به وعلى أال يكون ذلك إال وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة.

  )79/36(المقرر 

اليونيب ( حة الثالثة)توغو: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشري
  واليونيدو)

وأشار إلى أن المشروع المتعلق بإدارة إزالة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/42عرض الرئيس الوثيقة  119
طار ليھا في إالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتوغو قد ُرفِع من قائمة المشروعات الموصى بالموافقة الشمولية ع

  (أ) من جدول األعمال، نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات. 9البند 

 بَّقة، وأيوطلب أحد األعضاء مزيداً من المعلومات بشأن عدد من المسائل، من بينھا نوع التكنولوجيا المط 120
ي  كيفية التة التمويل األولي، والمشاركة في التمويل في إطار برنامج الحوافز، واستدامة النظام بعد تجاوز مرحل

  سيجري بھا من خالله تعزيز التدريب وبناء القدرات.

، قطاع الخاصورداً على ذلك، قال ممثل اليونيدو إن التمويل المشترك متوقع من المستخدمين النھائيين في ال 121
ر جري اختياطرد قائالً إنه سيوإنه ال يُتوخى أي مشاركة إضافية في التمويل من الحكومة أو من مصادر أخرى. واست

 مستودعات.تكنولوجيا منخفضة في إمكانية االحترار العالمي لقطاع التبريد التجاري، مثل المجمعات التجارية وال
في  20 وأوضح أن الھدف من البرنامج ھو جمع المقترحات من المستفيدين المھتمين باألمر، الذين يوفرون حوالي

 ً ن طريق ع 22- للتكاليف اإلضافية، من أجل تعزيز إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون المائة من االستثمار، تبعا
شروع غم أن المالتحويل إلى بديل منخفض في إمكانية االحترار العالمي. وأضاف، فيما يتعلق بمسألة االستدامة، أنه ر

كنولوجيات ستخدام التالخبرة العملية في اال يشمل تمديداً للبرنامج، فإن تدريب الفنيين سيؤدي إلى بناء القدرات وزيادة 
  البديلة في القطاع المذكور. 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوبعد إجراء مزيد من المناقشات في نطاق فريق غير رسمي،  122

أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   (أ)
  يدروكلوروفلوروكربونية لتوغو؛المواد الھ
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أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
 ، بمبلغ2017-2019الھيدروكلوروفلوروكربونية لتوغو، وخطة التنفيذ المقابلة لشريحة الفترة 

ً إليه ت 62,000 دوالر أمريكي، يتألف من 231,310 كاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي، مضافا
دوالر أمريكي، مضافاً إليه تكاليف دعم الوكالة  150,000، و أمريكي لليونيب دوالر 8,060بمبلغ 
  دوالراً أمريكياً لليونيدو، وذلك على أساس: 11,250بمبلغ 

  أن توغو ال يوجد بھا استھالك سوى في قطاع الخدمة؛  (1)

استدامة تدريب فنيي الخدمة، وأن المستخدمين أن نظام الحوافز المالية سوف يعزز  (2)
  النھائيين سيتيحون التمويل المشترك الالزم للمشاركة في النظام.

  )79/37 (المقرر
  

 مشروع استثماري فردي إلزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية

بالضغط  مسحوبةالمکسيك: إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في تطبيقات ألواح رغوة البولسترين ال
  (اليوئنديبي)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/36قدم ممثل األمانة الوثيقة  123

  اللجنة التنفيذية: قررتو 124

خطة  قعة مندوالر أمريکي من الوفورات المتو 1,293,558الموافقة علی إعادة تخصيص المبلغ   )أ(
ربونية لوروکقطاع رغوة البوليوريثان للمرحلة األولی من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروف

للمکسيك من أجل تحويل شركتين مصنعتين لرغوة البولسترين المسحوبة بالضغط من 
 ؛1234ze-ب إلی الھيدروفلوروأوليفين142- الھيدروکلوروفلوروکربون

تھالك استنفاد األوزون من المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية من اسطن من قدرات  1.0وخصم   )ب(
 الھيدروکلوروفلوروکربون المتبقي المؤھل للحصول على تمويل؛

 :اإلحاطة علما بمايلي  (ج)

أنه ستتم إعادة  الوفورات المتبقية من خطة قطاع رغوة البوليوريثان وأي أموال متبقية من   )1(
 البولسترين المسحوبة بالضغط إلی الصندوق بحلول وقت إنجازمشروع تصنيع رغوة 

(ھ)  7لفقرة لالمرحلة األولی من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية وفقا 
  من االتفاق المبرم بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية؛

- روفلوروکربونوالتزام حکومة المکسيك بعدم إصدار أي حصص استيراد للھيدروکلو  )2(
مل ، وفرض قيود على أي استخدام محت2020يناير/ کانون الثاني  1ب ابتداء من 142

الل في تصنيع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط من خ 22- للھيدروکلوروفلوروکربون
 نظامھا لحصص الواردات واالستھالك؛
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ك الھيدروکلوروفلوروکربون وأن نقطة البداية المعدلة للتخفيض الكلي المستدام في استھال  )3(
دلة طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة علی أساس البيانات المع 1,208.0کانت 

ب 142- ب والھيدروکلوروفلوروکربون141- بشأن واردات الھيدروکلوروفلوروکربون
 من بروتوكول مونتريال؛ 7المادة  المقدمة من حکومة المکسيك بموجب 2008لعام 

بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية  ةالمبرم اتلصندوق قد حدثت االتفاقوأن أمانة ا  )4(
بونية للمرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر

ا بھذ لي،السادس عشر والسابع عشر، على التواللمكسيك، على النحو الوارد في المرفقين 
تخفيض الكلي المستدام في استھالك التقرير، وخاصة نقطة البداية لل

 ألف  - 2ييل والتذألف  -1الھيدروکلوروفلوروکربون واالستھالك المتبقي المؤھل في التذييل 
حل نية تحل ملكي تبين أن االتفاقات المعدلة المحدثة للمرحلتين األولی والثا 16والفقرة 

 .تواليعلی ال ،لسبعيناالتفاقات المبرمة في االجتماعين الثالث والسبعين والسابع وا

  )79/38(المقرر 

  مشروع استثماري فردي للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروکربونية

أ إلى 134-بنغالديش: مشروع إيضاحي لتحويل مرفق تصنيع البرادات المنزلية من الھيدروفلورو كربون
- اإليسوبوتان كغاز تبريد وتحويل مرفق تصنيع الكباسات من كباسات التي تستخدم الھيدروفلورو كربون

Walton Hitech Industries Limited أ إلى كباسات تستخدم اإليسوبوتان في شركة 134
”)Walton(“ (اليوئنديبي)  

المبادئ  وضع) من جدول األعمال، 1(ج)(11في ضوء المناقشات في فريق االتصال المنشأ في إطار البند  125
ع المعايير للتمويل : مشرو5التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في بلدان المادة 

 مشروععات للمشرواللجنة التنفيذية إرجاء النظر إلى االجتماع الثمانين في طلبات إعداد ال قررت)، 78/3(المقرر 
غاز تبريد أ إلى اإليسوبوتان ك134-لتحويل مرفق تصنيع البرادات المنزلية من الھيدروفلوروكربون اإليضاحي

يسوبوتان في اسات تستخدم اإلأ إلى كب134- وتحويل مرفق تصنيع الكباسات من كباسات تستخدم الھيدروفلوروكربون
  .في بنغالديش Walton Hitech Industries Limited (“Walton”)شركة 

 )79/39(المقرر 

لمنزليّة في أ إلى االيسوبوتان في تصنيع البرادات ا134-كولومبيا: تحويل من الھيدروفلوروكربون
  (اليوئنديبي) مابيه

المبادئ  وضع) من جدول األعمال، 1(ج)(11في ضوء المناقشات في فريق االتصال المنشأ في إطار البند  126
ع المعايير للتمويل : مشرو5التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في بلدان المادة 

 تماع الثمانين في المشروع لتحويلاللجنة التنفيذية إرجاء النظر إلى االج قررت)، 78/3(المقرر 
  أ إلى االيسوبوتان في تصنيع البرادات المنزلية في مابية في كولومبيا.134-الھيدروفلوروكربون

  )79/40(المقرر 
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األساسية  تقرير عن استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدتهمن جدول األعمال:  10البند 
  )75/69(المقرر 

ليف . وفيما يتعلق بالمناقشة حول تكاUNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  127
ن جدول (ھ) م 9د البن الوکالة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية للصين في إطار

ا تحليالت ذين تضمنمن الوثيقة، ال 4دول والج 2األعمال، المشروعات االستثمارية، أولت أھمية خاصة للجدول 
إنتاج ة دارة إزالخطة إلتكاليف دعم الوکالة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و

 المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية للصين، علی التوالي.

الشامل عموًما للتحليل الوارد في الوثيقة. غير أنه وأثناء المناقشة التي أعقبت ذلك، أُعرب عن التقدير للطابع  128
تمت اإلشارة إلى أن الوثيقة تتضمن معلومات وتحليل محدودين للبنود المذكورة في االختصاصات المتعلقة 
بالتشابھات المحتملة بين التكاليف اإلدارية للوكالة وتكاليف إدارة المشروعات، ومدى قيام الوكاالت المنفذة بتمرير 

موال إلدارة المشروعات إلى الوسطاء الماليين أوالوكاالت المنفذة أو الحكومات لتنفيذھا على الصعيد الوطني؛ األ
وطُلب إلى األمانة توفير المزيد من المعلومات عن تلك الجوانب في المستقبل. كما تم تسليط الضوء على الدور الجديد 

يف وواجبات وحدات رح أن تستفيد اللجنة التنفيذية من فھم أكبر لتكالوالمتنامي نسبيًا لوحدات إدارة المشروعات، واقتُ 
  ، ال سيما إذا كانت متعلقة بمؤسسات أخرى.إدارة المشروع

وفيما يتعلق باستخدام الصيغة المعّدلة لإلبالغ السنوي عن تمويل الوحدة األساسية، التي تنص على تقديم  129
التمييز الواضح بين تكاليف الوحدة األساسية وتكاليف دعم المشروع  تقارير أكثر تفصياًل، حذر أحد األعضاء من أن

قد ال يكون مستصوبًا دائماً؛ فإن الوكاالت تستخدم عادةً بعض من تكاليف دعم المشاريع من أجل تمويل التكاليف التي 
تؤدي دورھا العام تعرف بشكل تقليدي بأنھا تكاليف الوحدة األساسية، وينبغي إعطاءھا تلك المرونة طالما أنھا 

  ووظائفھا كوكاالت منفذة.

وخالل المناقشة، شدد أحد األعضاء على أھمية توفير التمويل الكافي لتنفيذ المشروع على نحو سليم، مشيًرا  130
  في نھاية المطاف لعدم االمتثال. 5إلى أن المحاوالت لخفض تكاليف دعم الوكاالت قد تعرض بلدان المادة 

  اللجنة التنفيذية: قررتو 131

ألساسية ا وحدته تمويل وميزانية اإلدارية التكاليف نظام استعراضعن  بالتقرير علما اإلحاطة  )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43الوثيقة  في الوارد )75/69(المقرر 

لجمع  أعد الذي ناالستبيا خالل من المنفذة الوكاالت من المقدمة المعلومات إلى التقدير مع واإلشارة  )ب(
 اإلدارية؛ التكاليف عن معلومات

الثالث سنوات  لفترة األطراف المتعدد للصندوق اإلدارية للتكاليف الحالي النظام على والحفاظ  (ج)
 ؛2018-2020

 التنفيذية، اللجنة إلى تقرير وتقديم اإلدارية التكاليف نظام رصد في باالستمرار األمانة ومطالبة  (د)
 حسب االقتضاء؛

األساسية  الوحدة تمويل عن السنوية تقاريرھم بتقديم الدولي والبنك واليونيدو اليوئنديبي بةومطال  (ھ)
  ؛الثامن عشر بھذا التقرير المرفق في الواردة المعدلة الصيغة باستخدام

صف الواجبات والتكاليف المرتبطة ت 2018ومطالبة األمانة بإعداد وثيقة لالجتماع األخير لعام   (و)
  إدارة المشروعات وتحليل لما يلي:بوحدات 
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التعزيز المؤسسي؛ وبرنامج المساعدة على  كيف تتصل تلك التكاليف والرسوم بمايلي: ) 1(
التحقق وتنفيذ المشروعات االمتثال؛ وتمويل إعداد المشروعات؛ وتكاليف الدعم ألنشطة 

  منھا؛

  أخرى. مدى قيام الوكاالت بتمرير الواجات اإلدارية إلى مؤسساتو ) 2(

  )79/41(المقرر 

 مسائل تتعلق بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريالمن جدول األعمال:  11البند 

 (ج))78/1حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف (المقرر   (أ)

. وتم إبالغ اللجنة التنفيذية Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44 تينعرض أمين الخزانة الوثيق 132
يورو، وأن حكومة السويد قد اتخذت قراراُ رسمياُ  200.000إضافية قد وردت من حكومة فنلندا بمبلغ مساھمات بأن  

كرونة سويدية وفقا آللية صرف الصرف الثابت. ويجري حاليا تحضير  2,008,166.40بتقديم مساھمة إضافية تبلغ 
  مساھمة من حكومة سويسرا.

  اللجنة التنفيذية: قررتو 133

للصندوق المتعدد األطراف  اإلضافية المساھمات حالة عن الخزانة أمين بتقرير علما اإلحاطة  (أ)
، Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44  تينالوثيق في الوارد(ج)) 78/1(المقرر 

 ُ   ؛خالل االجتماع وعلى النحو المعدل شفويا

 لتقديم 5 المادة أطراف غيرأطراف من  6  سددتھا التي بالمدفوعات التقدير مع كذلك علما اإلحاطة  (ب)
فنلندا، : وھي الدانمرك، وللھيدروفلوروكربون التدريجي التخفيض تنفيذ في لبدء السريعا دعم

  ؛وآيرلندا، وإيطاليا، ولكسمبرغ ونيوزيلندا

البدء  لدعم اإلضافية المساھمات حالة عن التنفيذية اللجنة إلى تقرير بتقديم الخزانة أمين مطالبة  (ج)
الجتماع ا في األطراف المتعدد للصندوق األخرى بھا المتعھد المساھمات عن منفصل بشكل السريع
  .الثمانين

 )79/42(المقرر 

  )74/53التحليل العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر   (ب)

  .Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45عرضت ممثلة األمانة الوثيقتين  134

استقصاء تمت  127 أصلفي المائة من  50وأشار أحد األعضاء إلى أن اإلجابات التي وردت تقل عن   135
الموافقة على تمويلھا في االجتماعات السابقة، وأعرب عن شعوره بخيبة األمل إزاء ھذا المستوى المنخفض من 
االستجابة. وأضاف أن جمع البيانات المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية يمثل خطوة ال غنى عنھا قبل التصديق 

تدابير الالزم اتخاذھا لمراقبة ھذه المواد، وأن اللجنة قد أعربت عن اھتمامھا على تعديل كيغالي وتحديد السياسات وال
أيلول  سبتمبر/ 18الخاص بھذه المسألة. وأعيد التأكيد على التقيد الصارم بالموعد النھائي المحدد لتقديم التقارير في 

  ي االجتماع الحادي والثمانين. ، إلى جانب شرط إعادة األرصدة غير المنفقة من أي استقصاءات لم تكتمل ف2017
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  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقرَّرت 136

ً بالتحليل األولي العام لنتائج الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة   (أ) أن تحيط علما
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45الوارد في الوثيقتين ) 74/53(المقرر لألوزون 

  ؛Corr.1و

ذات الصلة من أجل  5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع بلدان المادة   (ب)
وزون، فدة لألاستكمال وتقديم جميع الدراسات االستقصائية الواجبة عن بدائل المواد المستن

، مع مالحظة أن األرصدة غير المنفقة 2017سبتمبر/ أيلول  18في موعد أقصاه 
ع ى االجتماتھا إلتي ال تقدَّم إلى االجتماع الثمانين ال بد من إعادللدراسات االستقصائية ال

  (ج)؛78/2الحادي والثمانين تمشياً مع المقرر 

ً لنتائج الدراسات   (ج) أن تطلب إلى األمانة أن تقّدم، إلى االجتماع الثمانين، تحليالً عاما
صاءات الستقيشمل جميع ااالستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، وأن يتم تحديثه ل

  .2017سبتمبر/ أيلول  18المقدمة إلى األمانة بحلول 

 )79/43(المقرر 

  5المادة  بلدان وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في  (ج)

  )78/3مشروع المعايير للتمويل (المقرر   )1(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  137

وأثناء المناقشة التي أعقبت ذلك، أُعرب األعضاء عن اھتمامھم بإحراز تقدم بشأن مشروع المعايير للتمويل،  138
ولكنھم اتفقوا عموًما على أن مشروع المبادئ التوجيھية لألنشطة التمكينية أكثر إلحاًحا وينبغي إعطاؤھا األولوية في 

 االجتماع الحالي.

األعضاء الضوء على العناصر التالية التي ينبغي أخذھا في االعتبار في المناقشة المتعلقة بمشروع وسلّط  139
المعايير للتمويل: المواد الھيدروفلوروكربونية في سياق كل من قطاع اإلنتاج واالستھالك؛ البدائل لقطاع اإلنتاج، بما 

يث التكاليف اإلضافية ولكن أيًضا الوفورات اإلضافية في ذلك البدائل من نوع آخر؛ وكفاءة استخدام الطاقة، من ح
لمؤسسة بحوث البناء (بريم) والقيادة في استخدام  العامة مثل طريقة التقييم البيئيالمحتملة، فضالً عن دور المعايير 

ة؛ وتمويل تخفيض الطاقة والتصميم البيئي (ليد)؛ والمرونة للبلدان في تنفيذ تعديل كيغالي؛ والتحويالت الثانية والثالث
 لقطاع التصنيع.والمبادئ التوجيھية المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا 

وأثناء المناقشة، تمت اإلشارة إلى أن التوصيات تتضمن بعض الجوانب التي ستصبح جزًءا من المبادئ  140
والبت فيھا بشكل منفصل عن التوجيھية وغيرھا من الجوانب اإلجرائية، وأنه يمكن النظر في الجوانب اإلجرائية 

المناقشة حول مشروع المعايير للتمويل. وتم إيالء االنتباه أيًضا إلى أھمية التقيد الوثيق بالوالية التي منحھا اجتماع 
  األطراف.

 ووافقت اللجنة على مواصلة مناقشة المسألة في إطار فريق اتصال. 141



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 
 
 

36 
 

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب تقرير من ميسر فريق االتصال،  142

اإلحاطة علما بوضع معايير تمويل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان   (أ)
) الوارد في الوثيقة 78/3: مشروع المعايير للتمويل (المقرر 5 المادة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46؛  

تاج المواد الھيدروفلوروكربونية وضع مبادئ توجيھية لتمويل التخفيض التدريجي الستھالك وإن  (ب)
جيھية في أقرب ، واالنتھاء من المبادئ التو2018لتقديمھا إلى االجتماع الثالثين لألطراف في عام 

  وقت ممكن بعد ذلك، مع مراعاة اآلراء والمدخالت المقدمة من األطراف؛

بشأن  XXVIII/2من المقرر  11االتفاق على أن يقدم رئيس اللجنة التنفيذية، بما يتماشى مع الفقرة   (ج)
  ونية:روكربالمبادئ األساسية واألطر الزمنية، تقريرا عن التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلو

إلى االجتماع التاسع والعشرين لألطراف عن التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية في وضع   )1(
 مبادئ توجيھية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية؛ 

إلى اجتماعات األطراف المستقبلية عن التقدم المحرز، بما في ذلك عن الحاالت التي أدت   )2(
 ي بشأنلتنفيذية إلى تغيير في استراتيجية وطنية أو خيار وطنفيھا مداوالت اللجنة ا

  التكنولوجيا مقدم إلى اللجنة التنفيذية.

 )79/44(المقرر 

اللجنة  قررت(ز)، 78/3المعايير للنظر في المشروعات االستثمارية الفردية عمال بالمقرر وبالعالقة إلى  143
 التنفيذية:

في المقترحات للمشروعات االستثمارية الفردية المتعلقة (ز) والنظر 78/3إعادة تأكيد المقرر   (أ)
  بالمواد الھيدروفلوروكربونية استنادا إلى المعايير التالية:

أن يتم النظر في المشروعات المقدمة على أساس كل حالة على حدة، وينبغي أن تكون لدى   )1(
أو  في البلد مؤسسات فردية تقرر التحول إلى تكنولوجيات ناضجة، وأن يمكن تكرارھا

  المنطقة أو القطاع، وينبغي أن تأخذ في الحسبان التوزيع الجغرافي؛

وينبغي  يجب أن يتم تنفيذ المشروعات بالكامل في غضون سنتين من وقت الموافقة عليھا،  )2(
 تكاليفأن تكون تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة شاملة مع معلومات مفصلة بشأن ال

الل خ تتحققالمؤھلة، وتكاليف التشغيل اإلضافية، وأي وفورات  الرأسمالية اإلضافية
عادتھا سيتم إ أي أموال متبقيةأن عملية التحويل والعوامل ذات الصلة التي تيسر التنفيذ، و

سب إلى الصندوق المتعدد األطراف في غضون سنة واحدة بعد تاريخ إنجاز المشروع ح
  ؛اتمقترحات المشروع

إلى  2018للفترة  الوكاالت الثنائية والمنفذة أعمالروعات المحتملة في خطط راج المشينبغي إد  (ب)
  لتقديمھا إلى االجتماع الثمانين أو خطط األعمال الالحقة، حسب االقتضاء؛ 2020

بعد أول اجتماع في عام  مستمرالنظر في المزيد من المشروعات االستثمارية الفردية على أساس   (ج)
  ؛2019
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د ممكن، حمقدم وموافق على تمويله في االجتماع الثمانين سيتم تمويله، إلى أقصى  أن أي مقترح  (د)
اء عطإ، بعد 5المادة  غير عاملة بموجبأطراف ت الطوعية اإلضافية المقدمة من من المساھما

  األولية لألنشطة التمكينية.

  )79/45(المقرر 

  )(أ)78/4مشروع مبادئ توجيھية ألنشطة التمكين (المقرر   )2(  

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47 عرض ممثل األمانة الوثيقة 144

لسلسلة األنشطة المقترحة في الوثيقة لتنفيذ أنشطة التمكين حيث قام عام خالل المناقشة، كان ھناك تأييد و 145
 العديد من األعضاء بالحث على عمل سريع من قبل اللجنة لتيسير أنشطة التمكين.

الحاجة إلى وضع أولويات لألنشطة التى يسرت ودعمت التصديق المبكر على وأكد العديد من األعضاء على  146
تعديل كيغالى، كما اقترحت األمانة. وكان ھناك أيضا دعم شامل ألنشطة قطرية محددة تھدف إلى البدء في دعم 

؛ ومع ذلك، الترتيبات المؤسسية واستعراض نظم الترخيص واإلبالغ عن بيانات استھالك وإنتاج الھيدروفلوروكربون
حذر عضو بأن يتعين السماح للبلدان بمرونة في وضع أولويات لھذه األنشطة القائمة على أوضاعھا الفردية الخاصة 

 بھا.

لھيدروفلوروكربون، بما في ذلك بناء القدرات وفي ما يتعلق بصياغة خطط وطنية للخفض التدريجى ل 147
استثمارية وتدليلية، تم اإلعراب عن آراء مختلفة. وقال عضوان لمناولة بدائل الھيدروفلوروكربون، ومشروعات 

ينبغى وضع أولويات للمشروعات التدليلية، حيث توفر وضوحا في ما يتعلق ببدائل الھيدروفلوروكربون وأساس 
لوضع استراتيجيات وطنية. ومع ذلك، اعتبر عضو أن المشروعات التدليلية ينبغى النظر فيھا بمجرد االتفاق على 
االطار المبدئي ألنشطة التمكين وتحقيق تقدم في المفاوضات بشأن تكاليف المبادئ التوجيھية واستعراض اللجنة 
للنتائج األولية لبعض المشروعات التدليلية الموافق عليھا حديثا. وتساءل عضو آخر عن وصف المشروعات 

ية، يمكن تنفيذھا أيضا من قبل البلدان التى لم تقترح االستثمارية والتدليلية باعتبارھا أنشطة تمكين؛ وبينما تشكل أھم
 أنشطة تمكين على أساس نوعية مشروع ما وفوائده للجنة أو األطراف نفسھا.

وذكر أعضاء منفردين أيضا اعتبارات أخرى في ما يتعلق بأنشطة التمكين بما في ذلك: أن البلدان التى لم  148
لوروكربون ينبغى أن تتمكن من الحصول على تمويل للقيام بمسح؛ ينبغى تتلق تمويال حتى اآلن للقيام بمسح للھيدروف

أن يصاحب طلبات التمويل ألنشطة التمكين رسالة من الحكومة المعنية تشير إلى نيتھا بالتصديق على تعديل كيغالى؛ 
أنشطة التمكين  مليون دوالر أمريكي المخصص للمساھمات في البدء السريع لتمويل 27ينبغى استخدام جزء من مبلغ 

؛ ينبغى أن تأخذ أنشطة 77/59، تمشيا مع المقرر 2017في عام  5في بلدان المجموعة األولى من بلدان المادة 
 التمكين في عين االعتبار فكرة إرسال إشارات إلى الصناعة وتحث الصناعة على االھتمام بإعداد المشروعات.

في المائة فقط من المساھمات االضافية لدعم البدء  10أبلغ أن وأشار أحد األعضاء إلى أن أمين الخزانة قد  149
 السريع قد وردت حتى اليوم، واقترح أن تقوم اللجنة أوال بتحديد كيفية تمويل أنشطة التمكين.

 وافقت اللجنة على مزيد من مناقشة المسألة في فريق اتصال.و 150

مشاورات غير رسمية  ذلك تصال، وعقدت بعدوقدم ممثل األمانة تقريرا عن نتيجة المناقشات في فريق اال 151
 موجزة لتسوية المسائل المعلقة.

 :ما يلي اللجنة التنفيذية وقررت 152
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اإلحاطة علما بوضع معايير تمويل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان   (أ)
(أ)) الوارد في الوثيقة 78/4: مشروع المبادئ التوجيھية بشأن األنشطة التمكينية (المقرر 5 المادة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47؛  

  على األساس التالي: 5الموافقة على األنشطة التمكينية ألطراف المادة   (ب)

سيسمح للبلدان بالمرونة في االضطالع بطائفة من األنشطة التمكينية لمساعدة وحداتھا   )1(
تخفيض التدريجي للمواد البخصوص الوطنية لألوزون في الوفاء بالتزاماتھا األولية 

  بما يتمشى مع تعديل كيغالي؛الھيدروفلوروكربونية 

  :على سبيل المثال ال الحصريمكن أن تتألف األنشطة التمكينية مما يلي   )2(

  األنشطة لتيسير ودعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي؛  أ.

بما في ذلك ، XXVIII/2 من المقرر  20األنشطة األولية المحددة في الفقرة   ب.
في دعم الترتيبات المؤسسية، واستعراض  بدءاألنشطة القطرية التي تھدف إلى ال

نظم إصدار التراخيص، واإلبالغ عن بيانات استھالك وإنتاج 
استبعاد التعزيز مع ة غير االستثمارية، طالھيدروفلوروكربون، وبيان األنش

  ؛(ب)78/4المؤسسي، على النحو الذي تناوله المقرر 

 .و ب .االستراتيجيات الوطنية التي تحتوي على األنشطة في الفقرتين الفرعيتين أ  ج.
  أعاله؛

يمكن تقديم التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بااللتزامات األولية للخفض من أجل   )3(
ويكون ذلك قبل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت ممكن، 

تلك االلتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى  منات خمس سنو
  أساس المبادئ التوجيھية التي ستعتمد في المستقبل؛

  ؛79/45ة وفقا ألحكام المقرر فردييمكن تقديم التمويل للمشروعات االستثمارية األولية ال  )4(

) أعاله قبل إعداد خطة التنفيذ الوطنية 2الفقرة (أ)(تقديم التمويل لألنشطة التمكينية المشار إليھا في   (ج)
استنادا إلى خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في  ،على النحو المحدد في الجدول أدناه

البلد، على أساس الفھم بأنه لن يقدم أي تمويل إضافي لألنشطة التمكينية، بما في ذلك األنشطة 
  د خطط التنفيذ الوطنية؛، قبل إعدا23-للھيدروفلوروكربون

  خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون
(أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  الحد األقصى من التمويل لألنشطة التمكينية
 (دوالرات أمريكية)

 50,000 1أقل من 

 95,000 6و  1بين 

 150,000 100وحتى  6أعلى من 

 250,000 100أعلى من 

  
  

  لألنشطة التمكينية ينبغي أن تستوفى الشروط التالية:أن طلبات التمويل   (د)
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استالم رسالة من الحكومة التصديق على تعديل كيغالي من الحكومة التي تقدم طلبا أو   )1(
المعنية تشير إلى عزمھا على بذل أفضل الجھود للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب 

  وقت ممكن؛

من األنشطة التمكينية نشاط ، لكل اتالمشروع إدراج األوصاف التفصيلية في مقترحات  )2(
التي سيتم تنفيذھا، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية، وتوزيع للتكاليف والجدول الزمني 

  للتنفيذ، بما يتسق مع المبادئ التوجيھية للجنة التنفيذية؛

إعادة شھرا، بدءا من وقت الموافقة عليه، وينبغي  18ينبغي أال تزيد مدة المشروع عن   )3(
  شھرا من ذلك التاريخ؛ 12األرصدة إلى الصندوق المتعدد األطراف في غضون 

ينبغي أن تدرج الوكاالت الثنائية والمنفذة أي طلبات للتمويل لألنشطة التمكينية في خطط   )4(
أعمالھا، التي يمكن تقديمھا إلى االجتماع الثمانين أو االجتماعات الالحقة، وبعد ذلك في 

  أو التعديالت على برامج أعمالھا؛ برامج عملھا

من البلد المعني والوكالة الثنائية/ المنفذة المعنية بأن  ابيانأيضا ينبغي أن يشمل أي تقديم   )5(
تنفيذ األنشطة التمكينية لن يؤخر تنفيذ مشروعات إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

ديم، بحلول االجتماع الثمانين، طلبات تمويل لألنشطة أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تق  (ھ)
ع أي ية، مالتمكينية للبلدان التي رغبت في اتخاذ إجراء مبكر بشأن المواد الھيدروفلوروكربون

من  ممكن حدمقترح ينظر فيه لغرض التمويل في ذلك االجتماع على أن يتم تمويله إلى أقصى 
  .5المادة  غير عاملة بموجباألطراف  المساھمات الطوعية اإلضافية المقدمة من

  )79/46(المقرر

كمنتج فرعي (المقرر  23-الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الھيدروفلوروكربون  (د)
78/5(  

، 2، والتصويب 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48عرض ممثل األمانة الوثائق  153
 .1واإلضافة 

وأقرت اللجنة بأنه تمت مواجھة عدًدا من التحديات عند النظر في تكنولوجيات الرقابة على  154
كمنتج فرعي. وتمت اإلحاطة علًما بالمجموعة الواسعة من تكاليف التشغيل اإلضافية  23- الھيدروكلوروفلوروكربون

سبب االختالفات في نوع المرفق، وطرق (د)، وذلك ب 78/5التي أبلغت عنھا البلدان التي قّدمت بيانات عمال بالمقرر 
ً في الموقع أم ال. وحتى في الشركات  التدمير المستخدمة، والعمر االفتراضي للمرفق، وما إذا كان التدمير ممكنا
المختلفة في نفس البلد الواحد، يمكن أن تختلف التكاليف إلى حد كبير. وكما رّكز أحد األعضاء، فإنه بالنسبة للشركات 

دات النامية، يمكن أن تفرض تكاليف الوحدة فيما يتعلق بالتدمير أو التخلص عبئًا كبيًرا على شركات اإلنتاج، في البل
ويلزم على سبيل ثمة حاجة ملحة لتوفير التمويل للمساعدة في أنشطة التخلص والتدمير. وتم التسليم بأن عدة بلدان قد 

وتدابير رقابة ذات صلة. وقال أحد األعضاء أن األولوية ھي  أحرزت تقدًما بالفعل في ھذا الشأن، ووضعت سياسات
لتحديد الثغرات حيث ھناك افتقار لتدابير الرقابة وسّد ھذه الثغرات. وتمت اإلحاطة علًما أيًضا بأن تدمير 

األعمال التجارية، تمشيًا مع  لممارسةيمكن اعتباره جزًءا من التكلفة العادية  23- الھيدروكلوروفلوروكربون
(د). ومن الضروري توخي الحذر لضمان أال يؤدي  78/5المعلومات التي قدمت من حكومة واحدة عمالً بالمقرر 

تطبيق طرائق تمويل معينة إلى خلق حوافز ضارة تشجع على زيادة ناتج المنتج الفرعي من أجل توليد تمويل إضافي 
لنظر إلى مجموعة الظروف المختلفة على الصعيد لإلزالة التدريجية. وتم التشديد على الحاجة إلى نھج مرن، با

الوطني وعلى مستوى الصناعة. وفيما يتعلق بالمعايير التي يتعين تطبيقھا عند وضع مبادئ توجيھية للتكاليف، ُسلّط 
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كمنتج فرعي،  23-الضوء على أھمية فعالية تكاليف التدابير الرامية إلى معالجة انبعاثات الھيدروكلوروفلوروكربون
 الً عن النظر في الفوائد المناخية.فض

، بما 22-المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربونوتمت مناقشة مسائل مختلفة تتعلق بإغالق  155
في ذلك تقديم الدعم المالي ذي الصلة من خالل اللجنة التنفيذية، وما إذا كان ينبغي تناول ذلك من وجھة نظر االمتثال 

جب تعديل كيغالي، أو من وجھة نظر فعالية التكلفة األكثر تحديًدا. وتضمنت المسائل األخرى التي لتدابير الرقابة بمو
فيما يتعلق  22- المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربونتتطلب مواصلة النظر فيھا، توقيت إغالق 

ن إغالق المصنع؛ واإلطار الزمني ؛ واألساس للتعويض ع2020كانون الثاني/يناير  1بالتزامات الرقابة تاريخ 
للتعويض. وقال أحد األعضاء إنه ينبغي أن يكون ھناك فصل بين طلب الحصول علی معلومات أولية عن إغالق 

 وأي نموذج تمويل أو تعويض يمکن وضعه.  22-المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

كون الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج ھو أنسب محفل وفيما يتعلق بطريقة المضي قدًما، اقتُرح أن ي 156
إلجراء مزيد من المناقشة، في حين اقتُرح أيًضا أن تتيح المناقشة األكثر صلة بالسياسات اتخاذ القرارات بسرعة 

تاج، أكبر. وقال أحد األعضاء إن المسألة تستحق مناقشة أوسع مما يمكن في إطار الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلن
 على األقل في البداية.

ونوقشت طرائق التعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء دراسة نظرية عن تكلفة تدمير  157
وتقدير الميزانية الالزمة، بما في ذلك نطاق الدراسة، ومسألة متى ستكون الدراسة جاھزة،  23 -الھيدروفلوروكربون 

صاصات المتعلقة بالدراسة النظرية سيستغرق وقتاً طويال جداً ويمكن والتكلفة. واقترح البعض أن التحديد الدقيق لالخت
أن يشتت االنتباه عن األنشطة التمكينية، على الرغم من تحديد بعض المجاالت التي تتطلب تحقيقًا بشأنھا، بما في ذلك 

بعض اإلمكانيات  خيارات الرقابة ألنواع مختلفة من المصانع. وقال أحد األعضاء إن تكنولوجيات التحويل تتيح
المثيرة لالھتمام، ويمكن للمشاريع التجريبية أو التجريبية التي تركز على الحلول الفعالة من حيث التكلفة أن تسلّط 

 الضوء أكثر على الخيارات المتاحة.

إلى  23-ورّد ممثل األمانة على استفسارات محددة. وفيما يتعلق بالمصادر المحتملة للھيدروفلوروكربون 158
، قال إن البحث في ھذه المسألة مستمر. وفيما يتعلق بالدراسة النظرية، 22-إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون جانب

قال إن تطوير االختصاصات يتوقف على أي عمل آخر قد ترغب اللجنة في أن يتم االضطالع به. وسيحدد نطاق 
المصانع أخرى، فيما يتعلق بمسألة إغالق  الدراسة النظرية تكلفة ھذه المھمة وتعقيدھا وجدولھا الزمني. ومرة

 وتمويلھا، تترك األمانة المسألة للجنة لتحديد كيفية المضي قدًما. 22- المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

ووافقت اللجنة التنفيذية علی تشكيل فريق اتصال لمواصلة مناقشة القضايا ذات الصلة بمراقبة انبعاثات  159
، بما في ذلك أفضل السبل للمضي قدما في المسألة، والنطاق المحتمل إلجراء المزيد من 23-الھيدروفلوروکربون

 التحقيق، واالختصاصات المحتملة للدراسة النظرية المستقبلية والقضايا التي ينبغي أن تغطيھا ھذه الدراسة.

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوعقب المناقشات في فريق االتصال،  160

 2والتصويب  1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 ائقعلما بالوث اإلحاطة  (أ)
 23-بونتكنولوجيات الرقابة على الھيدروفلوروكرببشأن الجوانب الرئيسية ذات الصلة  Add.1و

  ؛)78/5(المقرر  كمنتج فرعي

المقدمة من  23-اإلحاطة علما مع التقدير بالمعلومات المتعلقة بالمنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون  (ب)
يابان، والد، وألمانيا، والھنحكومات األرجنتين، والصين، وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، 

ا آيرلندووجمھورية كوريا، واالتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والمكسيك، 
ارية تحدة اإلطالم قية األممالشمالية، والواليات المتحدة األمريكية؛ واالتحاد األوروبي؛ وأمانة اتفا

  شاورة؛والم بشأن تغير المناخ؛ وأحد منتجي المواد الكيميائية المفلورة؛ ومنظمة مستقلة للبحوث
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المصانع المزدوجة  الخيارات الممكنة الخاصة بفاعلية التكلفة لتعويضالنظر في   (ج)
 المنتج الفرعي لتمكين االمتثال اللتزامات الرقابة على 22- لھيدروكلوروفلوروكربونل

  ؛في تعديل كيغالي 23-الھيدروفلوروكربون

المصانع المزدوجة إلنتاج التي ترغب في إغالق  5مطالبة الحكومات المعنية في بلدان المادة   (د)
لتنفيذية ھا اللجنة افيھا إلى تقديم البيانات األولية التالية لكي تنظر في 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  الثمانين:في اجتماعھا 

  في البلد: 22-قائمة بالمصانع المزدوجة للھيدروكلوروفلوروكربون  )1(

  ؛االسم  أ.

  ؛الموقع  ب.

  ؛22-قدرة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  ج.

  الجدول الزمني للغلق؛  د.

  تاريخ اإلنشاء؛  ھ.

  الُمالّك؛ اسم  و.

  الملكية؛  ز.

  ؛23-وناالنبعاثات ومعدل المنتج الفرعي الھيدروفلوروكرب  ح.

  ؛22-الحد األقصى من إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  ط.

  في السنوات الثالث األخيرة على مستوى البلد؛ 22-إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(

في السنوات الثالث األخيرة لكل مصنع من المصانع  22-إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  )3(
  ؛المزدوجة

  ؛5المادة  غير العاملة بموجببلدان الكمية صادرات كل مصنع إلى   )4(

  :22-العدد اإلجمالي للموظفين في صناعة الھيدروكلوروفلوروكربون  )5(

  في قطاع اإلنتاج (العمالة المباشرة + الزيادات + الصيانة)؛  أ.

  ؛عبئةفي قطاعات الت  ب.

(جدول  22-روكلوروفلوروكربونالعدد اإلجمالي للموظفين في كل مصنع مزدوج للھيد  )6(
  واحد لكل مصنع) للسنوات الثالث األخيرة؛

  ؛العمالة المباشرة  أ.

  الزيادات؛  ب.
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  المختبرات؛  ج.

  الصيانة؛  د.

  ؛عبئةالت  ھ.

في السنوات  22- مشتريات المواد الخام لكل مصنع مزدوج للھيدروكلوروفلوروكربون  )7(
  :ةالثالث األخير

  (أطنان مترية)؛فلوريد الھيدروجين   أ.

  روم (أطنان مترية)؛والكلوروف  ب.

الخيارات المجدية من مطالبة األمانة بالتعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء دراسة نظرية عن   (ھ)
من مرافق إنتاج  23- حيث التكاليف والمستدامة بيئيا لتدمير الھيدروفلوروكربون

الثمانين، والخبير االستشاري إلى االجتماع الحادي ، لتقديم تقرير 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
تعدد دوالر أمريكي من المساھمات اإلضافية للصندوق الم 100,000وتخصيص ميزانية تصل إلى 

  األطراف إلجراء التقييم وإعداد التقرير. ويمكن أن يشمل نطاق الدراسة ما يلي:

نادا إلى خصائص المرفق، بما في ذلك اإلحراق في موقع مرفق التدمير، است تكاليفتقييما ل  )1(
ر الذي سيتم تدميره، والعم 23-قدرة التدمير، وكمية ووتيرة الھيدروفلوروكربون

  ي ذلك:فمن العوامل ذات الصلة، بما  ذلك اإلفتراضي المتبقي المتوقع، والموقع، وغير

  تكاليف البدء لمرافق التدمير التي قد تكون حاليا غير مشغلة؛  أ.

  التكاليف لتركيب مرفق تدمير جديد إذا لم يتم إنشاء مرفق في الوقت الحالي؛  ب.

 التكاليف لتشغيل مرفق مركب حاليا؛  ج.

تقييما لتكاليف اإلحراق في مرفق تدمير خارج الموقع، بما في ذلك الجمع والنقل   )2(
 وقع وغيرالتي سيتم تدميرھا، والم 23-واإلحراق، استنادا إلى كمية الھيدروفلوروكربون

  من العوامل ذات الصلة؛ ذلك

من خالل عملية  23- تقييما لتكاليف تدمير انبعاثات المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون  )3(
ومات، المعلفيھا تتوافر  في الحاالت التي، جديدة أخرىوتكنولوجيات  الدائمتحويل ال

من  كذل موقع وغيرالتي سيتم تدميرھا، وال 23-استنادا إلى كمية الھيدروفلوروكربون
  العوامل ذات الصلة؛

من أجل  22-تقييما للتكاليف والتدابير لعملية اإلنتاج األمثل للھيدروكلوروفلوروكربون  )4(
ظيم جمع وتع 23- معدل توليد المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربونإلى أدنى حد من تقليل ال

رفق، استنادا إلى خصائص الممن أجل التدمير  23- المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون
 رھا، والعمديالتي تم تول 23-بما في ذلك القدرة، وكمية المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

  من العوامل ذات الصلة؛ ذلك اإلفتراضي المتبقي المتوقع، والموقع، وغير

  تقييما لتكاليف مختلف طرائق الرصد والتحقق؛  )5(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 
 
 

43 
 

لتكاليف لخيارات مختلفة من تكنولوجيا التدمير وفقا للظروف تقييما لكيفية تباين األداء وا  )6(
  التي سيتم تدميرھا؛ 23-المحلية وكمية المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

 إلى تزويد األمانة، 22-المعنية التي تنتج الھيدروكلوروفلوروكربون 5أن تدعو جميع بلدان المادة   (و)
بتمبر/ س 30أعاله بحلول (ھ) وارد وصفھا في الفقرة على أساس طوعي، بمعلومات عن العناصر ال

  ؛2017أيلول 

أن تدعو الوكاالت المنفذة إلى تقديم مقترحات إلى االجتماع الحادي والثمانين حول التوضيح   (ز)
أو  23-ونالمجدي للتكنولوجيا من أجل تكنولوجيات التخفيف من المنتج الفرعي الھيدروفلوروكرب

  .23- ربونحويل المجدي من حيث التكلفة والمستدام بيئيا للھيدروفلوروكإمكانية التتحويله مع 

  )79/47(المقرر 

إلى  2020التي لديھا سنوات خط أساس لالستھالك من  5اإلجراءات التي تتخذھا بلدان المادة   (ھـ)
  إضافية لألنشطة التمكينية طوعية مساھمات للحصول على 2022

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/49عرض ممثل األمانة الوثيقة  161

المنشأ  بمشروع المبادئ التوجيھية بشأن األنشطة التمكينيةالمسألة إلى فريق االتصال المعني اللجنة  أحالتو 162
ويمكن االطالع على نتائج تلك المداوالت تحت ذلك البند من جدول  ) أعاله، لمزيد من النظر.2(ج)(11في إطار البند 

 األعمال.

 تقرير الفريق الفرعى المعنى بقطاع اإلنتاجمن جدول األعمال:  12البند 

عرضت ميّسرة الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج تقرير الفريق الفرعي  163
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/50)  الذي احتوي على توصيات لنظر اللجنة التنفيذية. وقالت إن الفريق الفرعي

جتماع وتناول بحث جميع البنود على جدول أعماله. وأضافت أن الفريق الفرعي اجتمع أربع مرات على ھامش اال
ي ما ذلنظر في النص في المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون الالمزيد من اوافق على إرجاء 

إلى حين انتھاء اللجنة التنفيذية من مناقشتھا حول المسائل  –و(ك) (ھ) الفقرتان  –بين أقواس معكوفة  ازال موضوع
على إرجاء النظر في  أيضا. واتفق الفريق الفرعي 23- المتعلقة بالرقابة على المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

اع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في جمھورية كوريا الطلب إلى اليونيدو بإجراء تدقيق تقني لقطالبيانات األولية و
على أن المشروع ال يتعارض مع قرار مجلس األمن في األمم المتحدة رقم الشعبية الديمقراطية إلى حين التأكيد 

 أو أي قرارات أخرى يمكن أن يعتمدھا مجلس األمن بخصوص جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 2321

المواد الفرعي أمضى معظم وقته في مناقشة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج  وقالت إن الفريق 164
للصين، التي تضمنت: معالجة القدرة المعطلة، والعالقة بين االستخدام المراقب  يةالھيدروكلوروفلوروكربون

صين بين اإلزالة في قطاعي اإلنتاج واالستخدام كمواد خام للمواد المستنفدة لألوزون، والروابط التي أنشأتھا حكومة ال
واالستھالك، واألنشطة المقترحة للمساعدة التقنية، ومستوى التمويل المقترح وأساس ذلك التمويل. وناقش الفريق 
الفرعي أيضا سيناريوھات التمويل المختلفة التي اقترحتھا األمانة وعالقتھا بتلك المقترحة من البنك الدولي. ولكنه لم 

ممكن مناقشة االتفاق المقترح ومشروع خطة التنفيذ للشريحة األولى إذ أنھما قدما متأخرا للغاية من أجل يكن من ال
االستعراض من جانب األمانة. واتفق الفريق الفرعي على إحالة المزيد من النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة 

نك الدولي، بالتشاور مع حكومة الصين، بتقديم مقترح منقح إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للسماح للب
يأخذ في الحسبان مداوالت الفريق الفرعي في االجتماع الحالي. وأعرب الفريق الفرعي عن التھنئة لحكومة الصين 

كربونية على الوفاء باألھداف المحددة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلورو
 وكان متحمسا بشأن مناقشة المقترح المنقح للمرحلة الثانية من ھذه الخطة بمجرد إعادة تقديمه إلى اللجنة التنفيذية.
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 للصين (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة إنتاج 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت 165

علما بتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلحاطة   (أ)
  للصين؛

الدولي بإعادة تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد  كمطالبة البن  (ب)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين إلى اجتماع الحق.

 48)/79(المقرر 

جراء تدقيق تقني لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في جمھورية كوريا الشعبية إلالبيانات األولية والطلب 
  الديمقراطية

ع إنتاج ني لقطاتقديم البيانات األولية والطلب إلجراء تدقيق تقاللجنة التنفيذية إرجاء النظر في  قررت 166
يتعارض  وع الية الديمقراطية إلى حين التأكيد على أن المشرالھيدروكلوروفلوروكربون في جمھورية كوريا الشعب

بخصوص  نأو أي قرارات أخرى يمكن أن يعتمدھا مجلس األم 2321مع قرار مجلس األمن في األمم المتحدة رقم 
  .جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  )79/49(المقرر 

  المسائل األخرىمن جدول األعمال:  13البند 

  االجتماعين الحادي والثمانين والثاني والثمانين للجنة التنفيذيةموعدي ومكاني 

المتضمنة خيارات بشأن موعدي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/Inf.2قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  167
ومكاني االجتماعين الحادي والثمانين والثاني والثمانين للجنة التنفيذية. وأشارت الى أن اللجنة قد وافقت بالفعل على 

باالقتران  2017نوفمبر / تشرين الثاني  17إلى  13الذي سوف ينعقد في مونتريال بكندا من موعد  االجتماع الثمانين 
(ب) الذي وافقت اللجنة بمقتضاه على عقد 77/60االجتماع التاسع والعشرين لألطراف. كما أشارت الى المقرر   مع

فصاعدا مع احتمال عقد اجتماع موجز إضافي حسب مقتضى الحال لنظر مقترحات  2017اجتماعين اعتبارا من 
كال السيناريويين احدھما بشأن عقد اجتماعين المشروعات أو طلبات معينة من األطراف. ولذا تقترح الوثيقة مواعيد ل

  خالل العام واآلخر بشأن عقد ثالثة اجتماعات.

وخالل المناقشات الالحقة، ساد اتفاق عام على أن سيناريو عقد اجتماعين سنويا ھو المفضل. كما اتفق على  168
  إمكانية تمديد اجتماع لمدة يوم واحد إذا اقتضى الحال ألغراض المشاورات.

  اللجنة التنفيذية: وقررت 169

 ؛2018يونيه/ حزيران  22الى  18أن تعقد االجتماع الحادي والثمانين في مونتريال، كندا من   )أ(

 .2018ديسمبر/ كانون أول  7الى  3أن تعقد االجتماع الثاني والثمانين في مونتريال، كندا من   )ب(

  )79/50(المقرر 
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  اعتماد التقريرمن جدول األعمال:  14البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقتين  170
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/L.1  وCorr.1.  

  
  اختتام االجتماعمن جدول األعمال:  15البند 

لجمعة، الموافق مساء يوم ا 6:45بعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة  171
 .2017 تموز /يوليه 7
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 الدخل
: إلسھامات التي وصلت

3,284,583,984    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 
13,897,741    أذونات الصرف الموجودة 

162,645,360    التعاون الثنائي
217,737,864    الفوائد المكتسبة*

0    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى
20,986,608    دخول متنوعة

3,699,851,557مجموع الدخل

**واحتياطيات  تخصيصات

         853,493,390برنامج األمم المتحدة االنمائي .
         307,791,775برنامج األمم المتحدة للبيئة.

         880,613,120منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .
      1,247,057,824لبنك الدولي .

-مشروعات غير محددة
-ناقص التصحيحات

                               3,288,956,109مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991- 2019)

                                  127,655,192     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2019
   (2019-2003)                                       8,556,982مانة الخزانة

(2017-1999)                                       3,529,461تكاليف الرصد و التقييم
(2010-1998)                                       1,699,806تكاليف المراجعة التقنية

(2004-2003) تكاليف استراتيجية االعالم

                                         104,750يھا احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004  
                                  162,645,360لتعاون الثنائي

حتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

/مكاسب في القيمة                                     30,059,675    خسائر

                               3,623,207,336مجموع التخصيصات واالحتياطات

62,746,479موال نقدية
ذونات صرف: 

20175,238,717
20188,659,025

0غير مجدولة
13,897,742                                    

                                    76,644,221الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

س المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلھا موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفھا الوكاالت المنفذة بعد**
2015 و المبالغ الموافق عليھا في الفترة من  2015 إلى 2019. س أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النھائية لعام

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

إلى غاية 30 جوان/حزيران 2017
الجدول األول: حالة الصندوق من 1991 إلى 2017 (بالدوالرااألمريكي)

(الصين) ذات قيمة 724.141 دوالر أمريكي . في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة
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2017-20171991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

235,029,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537436,198,5303,648,075,053إسھامات متعھد بھا

206,611,034381,555,255418,444,981408,243,483418,334,355340,191,140375,367,656371,762,329364,073,7503,284,583,984دفعات نقدية / وصلت

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,349,20318,831,43313,897,60612,481,39711,148,890162,645,360مساعدة ثنائية

909,20412,988,53813,897,741                       (1)                    (0)                      0                 -                     -                     -0إذونات صرف

210,977,289393,465,069439,803,048429,546,179465,683,558359,022,572389,265,262385,152,930388,211,1783,461,127,085مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,7923,477,9101,301,47045,755,081إسھامات متنازع فيھا

24,051,95231,376,27832,763,96110,716,9308,483,4859,131,15910,516,24611,920,60747,987,352186,947,968تعھدات غير مسددة

%94.88%89.00%97.00%97.37%97.52%98.21%97.57%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعھدات

217,737,864               5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,6316,615,0535,184,423الفوائد المكتسبة

                                                       

20,986,608               1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,6535,804,4101,782,834إيرادات متنوعة 

217,743,036423,288,168485,712,161484,618,063486,444,184405,937,571403,357,546397,572,393395,178,4363,699,851,557مجموع الدخل

2017-20171991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

235,029,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537436,198,5303,648,075,053مجموع التعھدات 

210,977,289393,465,069439,803,048429,546,179465,683,558359,022,572389,265,262385,152,930388,211,1783,461,127,085مجموع الدفعات

%94.88%89.00%97.00%97.37%97.52%98.21%97.57%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعھدات

217,743,036423,288,168485,712,161484,618,063486,444,184405,937,571403,357,546397,572,393395,178,4363,699,851,557مجموع الدخل

24,051,95231,376,27832,763,96110,716,9308,483,4859,131,15910,516,24611,920,60747,987,352186,947,968مجموع اإلسھامات غير المسددة 

%5.12%11.00%3.00%2.63%2.48%1.79%2.43%6.93%7.39%10.23كنسبة مئوية من مجموع التعھدات 
إسھامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد االنتقالي

24,051,95231,376,27832,763,9619,811,7987,511,9845,940,2066,211,1555,000,7371,115,572123,783,644

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

10.23%7.39%6.93%2.23%1.58%1.61%1.55%1.26%0.26%3.39%

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 30 جوان/حزيران 2017
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

118,987102,8190016,1680أندورا

76,324,09774,713,1891,610,907002,833,293أستراليا*

39,001,55138,869,761131,79000292,517النمسا

1,212,894311,68300901,2110أذربيجان

3,411,487213,174003,198,3130بيالروس

02,307,848-48,490,04948,490,05000بلجيكا

1,728,8111,728,8110000بلغاريا

494,729-133,767,705122,805,8569,755,73601,206,112  كندا*

0158,056-928,655928,65500كرواتيا

1,077,5291,077,52900055,419قبرص

12,184,47511,896,905287,57000726,085الجمھورية التشيكية

32,214,56232,053,509161,05300213,394الدانمرك

717,491717,49100070,529استونيا

25,179,27524,780,117399,1580063,002فنلندا

5,631,033-280,318,014252,417,05916,529,899011,371,056فرنسا

397,570,692317,286,60764,434,58413,897,7411,951,7608,316,552ألمانيا

1,340,447-22,871,72715,557,570007,314,157اليونان

11,16611,1660000الكرسي الرسولي

76,259-8,407,2307,823,15946,4940537,577ھنغاريا

1,485,5671,430,0170055,55051,218آيسلندا

14,484,63114,484,6310001,092,611آيرلندا

15,928,2203,824,67170,453012,033,0960اسرائيل

08,984,455-221,035,026203,248,40117,786,6250ايطاليا

30-686,716,690667,107,47819,609,2150اليابان

1,816,530617,980001,198,5500كازاخستان

286,549286,5490000الكويت

2,483-958,831958,830000التفيا

374,332374,3320000ليختنشتاين

1,512,9631,019,99500492,9680ليتوانيا

3,437,3183,437,31800015,647لكسمبرغ

364,540332,2050032,33515,485مالطة

572-275,738275,738000موناكو

0-76,526,45376,526,452000ھولندا

11,040,58211,040,581000374,615نيوزيلندا

31,152,34129,432,499001,719,8411,468,387النرويج

16,91516,9150000بنما

19,767,04519,654,045113,000001,129,253بولندا

18,402,02511,191,95947,93507,162,132198,162البرتغال

2,713,4692,256,73100456,7380رومــانيا

128,029,73614,637,330666,6760112,725,7304,636,765االتحاد الروسي

45,23139,168006,0632,503سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

4,177,9023,815,79516,5230345,585160,096سلوفاكيا

2,537,2762,537,2760000سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب أفريقيا

118,480,950107,216,6305,255,99206,008,3283,470,827اسبانيا

01,012,210-48,903,79847,329,4451,574,3530السويد

1,620,902-53,253,73351,340,5031,913,23000سويسرا

134,89949,0860085,8130طاجيكستان

293,2455,76400287,4810تركمانستان**

10,261,8591,303,750008,958,1090أوكرانيا

559,639559,6390000اإلمارات العربية المتحدة

01,577,170-255,194,381254,629,381565,0000المملكة المتحدة

827,212,755797,406,23721,567,19108,239,3270الواليات المتحدة األمريكية

832,574188,60600643,9680أوزبكستان

3,648,075,0533,284,583,984162,645,36013,897,741186,947,96830,059,675المجموع الفرعي

45,755,08100045,755,081  إسھامات متنازع فيھا***

3,693,830,1353,284,583,984162,645,36013,897,741232,703,050المجموع 

*

**

***

بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة الخامسة  في 
سنة 2004  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساھمته  لسنة 2005 البالغة قيمتھا  5.764  دوالر أمريكي .

مبلغ مخصوم من المساھمات غير المسددة و يظھر ھنا لإلبقاء على السجالت فقط.

 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الجدول 3 : موجز حالة االسھامات لفترة 1991-2017 (دوالر أمريكي)
إلى غاية 30 جوان/حزيران 2017

 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

48,50432,3360016,168أندورا

12,574,44312,574,443000أستراليا

4,838,1904,838,190000النمسا

242,517000242,517أذربيجان

339,522113,17400226,348بيالروس

6,050,7696,050,769000بلجيكا

284,955284,955000بلغاريا

18,091,67716,885,565001,206,112  كندا

0-763,926763,92600كرواتيا

284,955284,955000قبرص

2,340,2762,340,276000الجمھورية التشيكية

4,092,4534,092,453000الدانمرك

242,517242,517000استونيا

3,146,6433,146,643000فنلندا

33,909,76822,010,894527,818011,371,056فرنسا

43,295,12721,647,5636,648,14412,988,5382,010,882ألمانيا

3,868,1280003,868,128اليونان

6,0636,063000الكرسي الرسولي

1,612,7311,075,15400537,577ھنغاريا

163,698108,1480055,550آيسلندا

2,534,2892,534,289000آيرلندا

2,400,9060002,400,906اسرائيل

26,967,75325,159,8031,807,95000ايطاليا

65,679,33365,359,260320,07300اليابان

733,611000733,611كازاخستان

284,955284,955000التفيا

54,56754,567000ليختنشتاين

442,590442,590000ليتوانيا

491,094491,094000لكسمبرغ

97,00564,6700032,335مالطة

72,75672,756000موناكو

10,028,02810,028,028000ھولندا

1,533,9121,533,912000نيوزيلندا

5,159,5233,439,682001,719,841النرويج

0-5,583,9275,583,92700بولندا

2,873,8110002,873,811البرتغال

1,370,214913,47600456,738رومــانيا

14,781,3369,187,548666,67604,927,112االتحاد الروسي

18,18912,126006,063سان مارينو

1,036,755691,17000345,585سلوفاكيا

606,288606,288000سلوفينيا

18,024,98410,838,4271,178,22906,008,328اسبانيا

5,820,3785,820,378000السويد

6,347,8506,347,850000سويسرا

18,18900018,189طاجيكستان

600,227000600,227أوكرانيا

31,399,72831,399,728000المملكة المتحدة

94,948,52986,709,201008,239,328الواليات المتحدة األمريكية

90,94200090,942أوزبكستان

436,198,530364,073,75011,148,89012,988,53847,987,352المجموع 

1,301,4700001,301,470  إسھامات متنازع فيھا*

437,500,000364,073,75011,148,89012,988,53849,288,822المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2017-2015 حالة االسھامات لفترة  : 4 الجدول

إلى غاية 30 جوان/حزيران 2017
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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
1,206,112            6,030,5594,824,446.83  كندا
0               254,642254,642.00كرواتيا
0                 94,98594,985.00قبرص

780,092780,0920الجمھورية التشيكية
1,364,1511,364,1510الدانمرك
80,83980,8390استونيا
1,048,8811,048,8810فنلندا
11,303,25611,303,256فرنسا
14,431,7092,886,342875,4608,659,0252,010,882ألمانيا
1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي
537,577537,577ھنغاريا
54,56654,566آيسلندا
0               844,763844,763.00آيرلندا
800,302800,302اسرائيل
0            8,989,2518,989,251.00ايطاليا
0          21,893,11121,893,110.85اليابان

244,537244,537كازاخستان
0                 94,98594,985.00التفيا

0                 18,18918,189.00ليختنشتاين
0               147,530147,530.00ليتوانيا

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
1,719,8411,719,841النرويج
0            1,861,3091,861,309.00بولندا

957,937957,937البرتغال
456,738456,738رومــانيا

4,927,1124,927,112االتحاد الروسي
6,0636,063سان مارينو
345,585345,585سلوفاكيا
0               202,096202,096.00سلوفينيا
6,008,3286,008,328اسبانيا
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
8,239,328          32,083,33323,844,005.00الواليات المتحدة األمريكية

30,31430,314أوزبكستان

145,833,33395,712,339875,4608,659,02540,586,509المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2017 حالة االسھامات لعام : 5 الجدول

2017 30 جوان/حزيران إلى غاية
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

16,16816,1680أندورا

0           4,191,4814,191,481.00أستراليا
1,612,7301,612,7300النمسا

80,83980,839أذربيجان
113,174113,1740بيالروس
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

780,092780,0920الجمھورية التشيكية
1,364,1511,364,1510الدانمرك
80,83980,8390استونيا
1,048,8811,048,8810فنلندا
11,303,25611,018,799216,65767,800فرنسا
0-14,431,7097,215,8542,886,3424,329,513ألمانيا
1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي
0              537,577537,577.00ھنغاريا
984                54,56653,581.74آيسلندا
0              844,763844,763.00آيرلندا
800,302800,302اسرائيل
1,525,4500           8,989,2517,463,801.00ايطاليا
139,2730         21,893,11121,753,838.00اليابان

244,537244,537كازاخستان
0                94,98594,985.00التفيا

0                18,18918,189.00ليختنشتاين
0              147,530147,530.00ليتوانيا

0              163,698163,698.00لكسمبرغ
0                32,33532,335.00مالطة
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           1,861,3091,861,309.00بولندا

957,937957,937البرتغال
0              456,738456,738.00رومــانيا

666,6760           4,927,1124,260,435.92االتحاد الروسي
0                  6,0636,063.00سان مارينو
0              345,585345,585.00سلوفاكيا
0              202,096202,096.00سلوفينيا
1,178,2290           6,008,3284,830,099.00اسبانيا
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         31,233,92731,233,927.00الواليات المتحدة األمريكية

30,31430,314أوزبكستان

144,983,927130,363,5606,612,6274,329,5133,678,228المجموع 

849,406  إسھامات متنازع فيھا*

145,833,333130,363,5606,612,6274,329,5133,678,228المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2016 حالة االسھامات لعام : 6 الجدول

2017 30 جوان/حزيران إلى غاية
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

16,16816,1680أندورا

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

311,1610                 11,303,25610,992,095.00فرنسا

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

0                        54,56654,566.00آيسلندا

0                      844,763844,763.00آيرلندا

800,302800,302اسرائيل

282,5000                   8,989,2518,706,750.99ايطاليا

180,8000                 21,893,11121,712,311.00اليابان

244,537244,537كازاخستان

0                        94,98594,985.00التفيا

0                        18,18918,189.00ليختنشتاين

0                      147,530147,530.00ليتوانيا

0                      163,698163,698.00لكسمبرغ

0                        32,33532,335.00مالطة

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

145,381,269137,997,8513,660,8033,722,616المجموع 
452,064452,064  إسھامات متنازع فيھا*

145,833,333137,997,8513,660,8034,174,680المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2015 حالة االسھامات لعام : 7 الجدول

2017 30 جوان/حزيران إلى غاية
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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

40,914,18531,822,1448,182,837909,2040ألمانيا

3,526,02980,000003,446,029اليونان

5,1035,103000الكرسي الرسولي

1,484,9121,484,912000ھنغاريا

214,317214,317000آيسلندا

2,541,1902,541,190000آيرلندا

1,959,4720001,959,472اسرائيل

25,508,85624,700,925807,93100ايطاليا

63,937,98162,379,0381,558,94400اليابان

386,718000386,718كازاخستان

193,906193,906000التفيا

45,92545,925000ليختنشتاين

331,681331,680001ليتوانيا

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

397,073,537371,762,32912,481,397909,20411,920,607المجموع

3,477,9103,477,910  إسھامات متنازع فيھا*

400,551,447371,762,32912,481,397909,20415,398,517المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2014-2012 حالة االسھامات لفترة  : 8 الجدول

إلى غاية 30 جوان/حزيران 2017
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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

13,638,0624,546,0212,688,494909,2045,494,343ألمانيا

1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي

494,971494,9710ھنغاريا

71,43971,4390آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,157653,157اسرائيل

(0)8,502,9527,762,821740,131ايطاليا

21,312,66021,193,682118,9790اليابان

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

(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

132,912,645119,209,9684,207,203909,2048,586,270المجموع

714,323714,323  إسھامات متنازع فيھا*

133,626,968119,209,9684,207,203909,2049,300,594المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2014 حالة االسھامات لعام : 9 الجدول

2017 30 جوان/حزيران إلى غاية
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

11,90711,9070
3,287,8993,287,8990
1,447,4921,447,4920

25,51425,514
71,43971,439

1,828,5001,828,5000
64,63564,6350

5,454,8845,454,8840
0

78,24378,2430

593,625593,6250ة التشيكية
1,251,8851,251,8850

68,03768,0370
962,727962,7270

10,414,79810,324,39890,4000
13,638,06213,638,0622,766,731(2,766,731)
1,175,3431,175,343

1,7011,7010لرسولي
494,971494,9710
71,43971,4390

847,063847,0630
653,157653,157

8,502,9528,502,9520
21,312,66021,312,6600

128,906128,906ن
64,63564,6350

15,30815,3080ن
110,560110,5600
153,084153,0840
28,91628,9160
5,1035,1030

3,155,2263,155,2260
464,354464,3540

1,481,5111,481,5110
1,408,3711,408,3710

869,176869,176
301,065301,0650

2,724,8912,724,8910روسي

5,1035,1030نو
241,532241,5320
175,196175,1960

5,403,8575,403,8570
1,809,7901,809,7900
1,922,0521,922,0520

3,4023,402ن
147,981147,981

11,232,94611,232,9460متحدة

28,364,32328,364,3230لمتحدة األمريكية

17,00917,009ن

132,493,229129,310,9012,857,131325,197

969,010969,010ت متنازع فيھا*

133,462,239129,310,9012,857,1311,294,207
(*) السھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
(دوالر أمريكي) 2013 حالة االسھامات لعام : 10 الجدول

2017 30 جوان/حزيران إلى غاية
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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

131,667,662123,241,4605,417,0633,009,140المجموع

1,794,5771,794,577  إسھامات متنازع فيھا*

133,462,239123,241,4605,417,0634,803,717المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2012 حالة االسھامات لعام : 11 الجدول

إلى غاية 30 جوان/حزيران 2017
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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

24,664,93423,866,349798,58400ايطاليا

80,730,43178,896,6651,833,76600اليابان

140,80162,5800078,221كازاخستان

87,41387,413000التفيا

48,56348,563000ليختنشتاين

150,544150,544000ليتوانيا

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

10,516,246(1)399,781,507375,367,65613,897,606المجموع

405,792000405,792  إسھامات متنازع فيھا*

110,922,038-400,187,299375,367,65613,897,606المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2011-2009 موجز حالة االسھامات لفترة : 12 الجدول

إلى غاية 30 جوان/حزيران 2017
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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

50,18150,1810ليتوانيا

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

9,155,410(1)133,398,070120,068,3044,190,004المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
(دوالر أمريكي) 2011 حالة االسھامات لعام : 13 الجدول

2017 30 جوان/حزيران إلى غاية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51
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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

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -فرنسا

13,897,74213,897,742                 -                   -                   -                   -13,897,74213,897,742                           -ألمانيا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -ھولندا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -المملكة المتحدة

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -الواليات المتحدة األمريكية

13,897,74213,897,742                 -                   -                   -                   -13,897,74213,897,742                           -المجموع

الجدول 14: حالة أذونات الصرف إلى غاية 30 جوان/حزيران 2017 (دوالر أمريكي)

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا

البلد

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51
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                               3,101,923.81                        201234,479,816.33 - 2005                        37,822,572.11              31,377,892.52                   37,801,368.39دوالر كنديكندا2012 - 2004

                               5,688,337.02                        201393,273,116.31 - 2006                        70,874,367.37              87,584,779.29                   70,874,367.37يوروفرنسا2012 - 2004

Dec.201320131,939,719.88                          17/09/20158,384,678.22                          7,436,663.95أمين الخزانة              10,324,398.10                     7,436,663.95يوروفرنسا                               

                               1,832,468.25                          17/09/20157,922,730.75                          7,026,669.91أمين الخزانة                9,755,199.00                     7,026,669.91يوروفرنسا2014

20,079,597.10              

-                                

              18,914,439.57                   18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا09/08/20042004

                                               -                          03/08/20056,304,813.19                          6,304,813.19أمين الخزانة03/08/2005

                                               -                          11/08/20066,304,813.19                          6,304,813.19أمين الخزانة11/08/2006

                                               -                          16/02/20073,152,406.60                          3,152,406.60أمين الخزانة16/02/2007

                                               -                          10/08/20073,152,406.60                          3,152,406.60أمين الخزانة10/08/2007

18,914,439.57                        18,914,439.58                        

                7,565,775.83                     7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا08/07/20052005

                                               -                          18/04/20061,260,962.64                          1,260,962.64أمين الخزانة18/04/2006

                                               -                          11/08/20061,260,962.64                          1,260,962.64أمين الخزانة11/08/2006

                                               -                          16/02/20071,260,962.64                          1,260,962.64أمين الخزانة16/02/2007

                                               -                          10/08/20071,260,962.64                          1,260,962.64أمين الخزانة10/08/2007

                                               -                          12/02/20081,260,962.64                          1,260,962.64أمين الخزانة12/02/2008

                                               -                          12/08/20081,260,962.64                          1,260,962.63أمين الخزانة12/08/2008

7,565,775.83                          7,565,775.83                          

              14,473,718.52                   11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا10/05/20062006

                                  145,781.24                          28/02/20072,558,067.65                          1,943,820.40أمين الخزانة28/02/2007                2,412,286.41

                                  269,019.44                          10/08/20072,681,305.85                          1,943,820.40أمين الخزانة10/08/2007                2,412,286.41

                                  408,780.12                          12/02/20082,821,066.54                          1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008                2,412,286.42

                                  517,828.45                          12/08/20082,930,114.87                          1,943,820.40أمين الخزانة12/08/2008                2,412,286.42

                                    80,274.47                          17/02/20092,492,560.89                          1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009                2,412,286.42

                                  348,327.28                          12/08/20092,760,613.72                          1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009                2,412,286.44

11,662,922.38                        11,662,922.38                        

              14,473,718.52                   11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا23/07/20072007

                                  408,780.12                          12/02/20082,821,066.54                          1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008                2,412,286.42

                                  517,828.46                          12/08/20082,930,114.87                          1,943,820.39أمين الخزانة12/08/2008                2,412,286.41

                                    80,274.47                          17/02/20092,492,560.89                          1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009                2,412,286.42

                                  348,327.30                          12/08/20092,760,613.72                          1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009                2,412,286.42

                                  767,026.23                          11/02/20103,179,312.65                          1,943,820.40أمين الخزانة11/02/2010                2,412,286.42

                                  148,891.93                          10/08/20102,561,178.36                          1,943,820.41أمين الخزانة10/08/2010                2,412,286.43

11,662,922.38                        11,662,922.38                        

                5,789,487.42                     4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا15/08/20082008

                                    32,109.79                             17/02/2009997,024.36                             777,528.16أمين الخزانة17/02/2009                   964,914.57

                                  139,330.92                          12/08/20091,104,245.49                             777,528.16أمين الخزانة12/08/2009                   964,914.57

                                 (435,806.66)                             11/02/2010529,107.91                             777,528.16أمين الخزانة11/02/2010                   964,914.57

                                    59,555.93                          10/08/20101,024,470.50                             777,528.16أمين الخزانة10/08/2010                   964,914.57

                                    95,245.05                          10/02/20111,060,159.65                             777,528.16أمين الخزانة10/02/2011                   964,914.60

                                  130,467.13                          20/06/20111,095,381.67                             777,528.16أمين الخزانة20/06/2011                   964,914.54

4,665,168.96                          4,665,168.96                          

              13,884,041.00                     9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا18/12/20092009

11/02/2010                          1,520,302.52أمين الخزانة11/02/2010                2,314,006.88

                                 (310,856.28)                          10/08/20102,003,150.60                          1,520,302.52أمين الخزانة10/08/2010                2,314,006.88

                                 (241,074.39)                          10/02/20112,072,932.49                          1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011                2,314,006.88

                                 (172,204.69)                          20/06/20112,141,802.19                          1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011                2,314,006.88

                                 (311,008.31)                          03/02/20122,002,998.57                          1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012                2,314,006.88

                                 (432,024.04)                          08/08/20121,881,982.56                          1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012                2,314,006.60

9,121,815.12                          9,121,815.12                          

              13,884,041.00                     9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا14/04/20102010

                                 (241,074.40)                          10/02/20112,072,932.48                          1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011                2,314,006.88

                                 (172,204.69)                          20/06/20112,141,802.19                          1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011                2,314,006.88

                                 (311,008.31)                          03/02/20122,002,998.57                          1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012                2,314,006.88

                                 (432,024.32)                          08/08/20121,881,982.56                          1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012                2,314,006.88

                                 (276,649.49)                          12/02/20132,037,357.39                          1,520,302.52أمين الخزانة12/02/2013                2,314,006.88

                                 (285,162.88)                          12/08/20132,028,843.72                          1,520,302.52أمين الخزانة12/08/2013                2,314,006.60

9,121,815.12                          9,121,815.12                          

                5,553,616.51                     3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا27/04/20112011

                                 (124,403.32)                             03/02/2012801,199.43                             608,121.01أمين الخزانة03/02/2012                   925,602.75

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي

الجدول 15:سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2017 الى غاية  30 جوان / حزيران 2017

 المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة           

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة
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 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة           

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

925,602.75                   08/08/2012TREASURER608,121.00                             08/08/2012752,792.86                             (172,809.89)                                 

925,602.75                   12/02/2013TREASURER608,121.01                             12/02/2013814,942.98                             (110,659.77)                                 

925,602.75                   12/08/2013TREASURER608,121.01                             12/08/2013811,537.48                             (114,065.27)                                 

925,602.75                   11/02/2014TREASURER608,121.01                             11/02/2014824,186.40                             (101,416.35)                                 

                                 (111,450.37)                             12/08/2014814,152.39                             608,121.00أمين الخزانة12/08/2014                   925,602.76

3,648,726.04                          4,818,811.54                          

              13,638,061.59                     9,823,495.77يوروBU 113 1001 01ألمانيا24/01/20132012

                                   (78,932.48)                          12/02/20132,194,077.79                          1,637,249.30أمين الخزانة12/02/2013                2,273,010.27

                                   (88,101.08)                          12/08/20132,184,909.18                          1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2013                2,273,010.26

                                   (52,409.05)                          11/02/20142,220,601.22                          1,637,249.30أمين الخزانة11/02/2014                2,273,010.27

                                   (81,060.92)                          12/08/20142,191,949.36                          1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014                2,273,010.27

                                 (159,540.39)                             10/02/2015749,663.71                             654,899.72أمين الخزانة10/02/2015                   909,204.10

                                 (768,093.70)                          05/08/20152,868,722.72                          2,619,598.87أمين الخزانة05/08/2015                3,636,816.42

أمين الخزانةالرصيد                                -

                         0.7203              13,638,061.59                     9,823,495.77يوروBU 113 1004 01ألمانيا25/03/20132013

                                   (52,409.05)                          11/02/20142,220,601.22                          1,637,249.30أمين الخزانة11/02/2014                2,273,010.27

                                   (81,060.92)                          12/08/20142,191,949.36                          1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014                2,273,010.27

                                   (81,060.92)                          12/08/20142,191,949.36                          1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014                2,273,010.27

                                 (398,851.00)                          10/02/20151,874,159.27                          1,637,249.30أمين الخزانة10/02/2015                2,273,010.27

                                 (398,850.97)                          12/08/20151,874,159.27                          1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2015                2,273,010.24

                                 (398,851.00)                          10/02/20161,874,159.27                          1,637,249.30أمين الخزانة10/02/2016                2,273,010.27

أمين الخزانةالرصيد                                -
-                                

                5,455,224.66                     3,929,398.32يوروBU 114 1003 01ألمانيا02/10/20142014

                                 (384,046.85)                          05/08/20151,434,361.37                          1,309,799.44أمين الخزانة05/08/2015                1,818,408.22

                                 (182,199.93)                             10/02/2016727,004.18                             654,899.72أمين الخزانة10/02/2016                   909,204.11

                                 (183,116.78)                             10/08/2016726,087.33                             654,899.73أمين الخزانة10/08/2016                   909,204.11

                                 (210,753.56)                             10/02/2017698,450.55                             654,893.73أمين الخزانة10/02/2017                   909,204.11

أمين الخزانةالرصيد                   909,204.11
              11,545,367.08                     8,424,308.00يوروBU 115 1001 01ألمانيا19/01/20152015

                                 (713,273.15)                          10/02/20153,616,239.51                          3,159,115.50أمين الخزانة10/02/2015                4,329,512.66

                                 (869,965.28)                          05/08/20153,459,547.38                          3,159,115.50أمين الخزانة05/08/2015                4,329,512.66

                                 (548,385.69)                          10/02/20162,337,956.08                          2,106,077.00أمين الخزانة10/02/2016                2,886,341.77

أمين الخزانةالرصيد                              0.00
              11,545,367.08                     8,424,308.00يوروBU 116 1000 01ألمانيا12/01/20162016

أمين الخزانة10/02/2016                1,443,170.89
                                 (827,001.31)                          10/08/20163,502,511.35                          3,159,115.50أمين الخزانة10/08/2016                4,329,512.66

                                 (320,105.33)                          10/02/20171,123,065.56                          1,053,038.50أمين الخزانة10/02/2017                1,443,170.89

                              (3,160,534.60)                          10/02/20161,168,978.04                          1,053,038.50أمين الخزانةالرصيد                4,329,512.64

              11,545,367.08                     8,424,308.00يوروBU 117 1000 01ألمانيا13/01/20172017

                                 (640,210.65)                          10/02/20172,246,131.12                          2,106,077.00أمين الخزانة10/02/2017                2,886,341.77

8,659,025.31                

                                               -                          17/11/20043,364,061.32                          3,364,061.32أمين الخزانة17/11/2004                3,364,061.32                     3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھواندا08/12/20032004

                                               -                          05/12/20053,364,061.32                          3,364,061.32أمين الخزانة05/12/2005                3,364,061.32                     3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھواندا08/12/20032005

              10,718,502.63                     7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة18/05/20042004

                                  380,132.91                          23/08/20052,166,550.02                          1,207,260.68أمين الخزانة23/08/2005                1,786,417.11

5,359,251.32                Feb. 20063,621,782.04أمين الخزانة                          Feb. 20066,303,711.64                          944,460.32                                  

                                  900,549.53                          24/07/20064,473,383.73                          3,621,782.04أمين الخزانة24/07/2006                3,572,834.20

7,243,564.08                          12,943,645.39                        2,225,142.76                               

              10,718,502.63                     7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة01/06/20052005

                                  450,274.75                          24/07/20062,236,691.86                          1,207,260.68أمين الخزانة24/07/2006                1,786,417.11

                               1,354,916.85                          09/08/20066,036,303.40                          3,163,681.03أمين الخزانة09/08/2006                4,681,386.55

                               1,178,537.31                          16/08/20065,429,236.28                          2,872,622.37أمين الخزانة16/08/2006                4,250,698.97

7,243,564.08                          13,702,231.54                        2,983,728.91                               

                                               -                          27/10/20052,000,000.00                          2,000,000.00أمين الخزانة27/10/2005                4,920,000.00                     4,920,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة13/05/20052004

                                               -                          02/11/20062,000,000.00                          2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006

                                               -                             25/10/2007920,000.00                             920,000.00أمين الخزانة25/10/2007
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 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

 قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة           

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

4,920,000.00                          4,920,000.00                          

                                               -                          02/11/20062,000,000.00                          2,000,000.00أمين الخزانةUS$3,159,700.00                     3,159,700.00                02/11/2006الواليات المتحدة01/03/20062005

                                               -                          25/10/20071,159,700.00                          1,159,700.00أمين الخزانة25/10/2007

3,159,700.00                          3,159,700.00                          

                                               -                          25/10/20072,500,000.00                          2,500,000.00أمين الخزانة25/10/2007                7,315,000.00                     7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006

                                               -                          19/11/20082,500,000.00                          2,500,000.00أمين الخزانة19/11/2008

                                               -                          11/05/20092,315,000.00                          2,315,000.00أمين الخزانة11/05/2009

7,315,000.00                          7,315,000.00                          

                                               -                          19/11/20082,341,500.00                          2,341,500.00أمين الخزانة19/11/2008                4,683,000.00                     4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/02/20082008

                                               -                          11/05/20092,341,500.00                          2,341,500.00أمين الخزانة11/05/2009

4,683,000.00                          4,683,000.00                          

                5,697,000.00                     5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/04/20092009

                                               -                       11/05/20091,900,000.00                       1,900,000.00أمين الخزانة11/05/2009

                                               -                       04/11/20101,900,000.00                       1,900,000.00أمين الخزانة04/11/2010

                                               -                       03/11/20111,897,000.00                       1,897,000.00أمين الخزانة03/11/2011
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المجموعغير مجدولةالمستحقة في 2018المستحقة في 2017

ألمانيا
2014909,204909,204
20161,443,1712,886,3424,329,513
20172,886,3425,772,6848,659,025

5,238,7178,659,025013,897,742

مالحظة:
ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعھا في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة.

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال

الجدول 15: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية 30 جوان/حزيران 2017
(دوالر أمريكي)
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 قائمة البلدان 
 التي أثبتت ألمين الخزانة كتابيا على أنھا سوف تستعمل آلية سعر الصرف الثابت

2017و 2015خالل فترة تجديد الموارد  ما بين   
 أو التي دفعت بالعملة الوطنية بدون إعالن رسمي ألمين الخزانة

2016كانون األول /  ديسمبر 31إلى غاية    
 
 

 
  أستراليا .1

 النمسا .2

 بلجيكا  .3

 كندا .4

 كرواتيا .5

 قبرص .6

 الجمھورية التشيكية .7

 الدنمارك .8

 إستونيا .9

 فنلندا .10

 فرنسا .11

 ألمانيا .12

 آيرلندا .13

 إيطاليا .14

 لكسمبرغ .15

 مالطا .16

 نيوزيلندا .17

 النرويج .18

 بولندا .19

 االتحاد الروسي .20

 سان مارينو .21

 سلوفاكيا .22

 اسبانيا .23

 السويد .24

 سويسرا .25

 المملكة المتحدة .26
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 الثانيالمرفق 
  

  للوكاالت الثنائيّة مسائل معلقة في التقرير المرحلي التي لديھا لمشروعات الجارية إجراءات حول ا
 

 

 اإلجراءات عنوان المشروع/رمز المشروع الوكالة البلد
جمھورية الو 

الديمقراطية 
  الشعبية

،1حلة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (المر فرنسا
 الشريحة الثانية)

(LAO/PHA/74/INV/28)

ةطلب رفع تقرير حالة إلى االجتماع الثمانين لمراقب
  معدل الصرف المنخفض لألموال الموافَق عليھا.

،1حلة الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (المرخطة إدارة إزالة المواد فرنسا تونس
 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)

(TUN/PHA/72/INV/60)

يارالموافقة على تاريخ االستكمال المؤّجل إلى مايو/أ
وطلب رفع تقرير حالة إلى االجتماع الثمانين 2018

لرصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق
 عليھا.

روع تدليلي تجريبي حول إدارة نفايات المواد المستنفدةمش فرنسا الجزائر
 لألوزون والتخلّص منھا

(ALG/DES/72/DEM/78) 

إلغاء المشروع وطلب إعادة أرصدة األموال حتى
  كحّد أقصى. 2018يونيو/حزيران

مشروع تدليل للتخلّص من المواد المستنفدة لألوزون غير فرنسا المكسيك
 المرغوب بھا

(MEX/DES/63/DEM/155)

) والطلب من فرنسا،1)(ھ(77/8تكرار المقّرر
بمساعدة اليونيدو، رفع تقرير مفّصل حول المشروع
إلى االجتماع الثمانين على أنّه من المشروعات ذات

 المستلزمات الُمحّددة.
ريدالتبألجھزة المشروع التدليلي االستراتيجي للتحويل السريع فرنسا المنطقة: أفريقيا

ميرون،دول أفريقية (الكا 5العاملة على رابع كلوريد الكربون في
  ومصر، وناميبيا، ونيجيريا، والسودان)

(AFR/REF/48/DEM/36)

الموافقة على تاريخ االستكمال المؤّجل إلى
لعلى أنّه تاريخ االستكما 2017ديسمبر/كانون األول

استكمالتقديم تقرير  النھائي؛ والطلب من فرنسا
كحد أقصى وإعادة 2018مرحلي في يونيو/حزيران 

؛2018أرصدة األموال في ديسمبر/كانون األول 
) والطلب من فرنسا رفع2)(ھ(77/8وتكرار المقّرر

تقرير مفّصل حول ھذا المشروع إلى االجتماع
الثمانين على أنّه من المشروعات ذات المستلزمات

 .الُمحّددة
رنساف المنطقة: أفريقيا 5ا لـاستراتيجية التخلّص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھ 

دول من أفريقيا الوسطى ذات حجم االستھالك المنخفض
،(بوروندي، الكاميرون، وجمھورية أفريقيا الوسطى، والكونغو

 وغينيا)
(AFR/DES/68/TAS/41)

نالطلب من فرنسا رفع التقرير إلى االجتماع الثماني
 مشروع مع تأخيرات في التنفيذ.حول ھذا ال

 اإلزالة الكاملة الستخدام بروميد الميثيل في األردن ألمانيا األردن
(JOR/FUM/29/INV/54)

نينالطلب من ألمانيا رفع التقرير إلى االجتماع الثما
 حول ھذا المشروع مع تأخيرات في التنفيذ.
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 اإلجراءات عنوان المشروع/رمز المشروع الوكالة البلد
ريدألجھزة التبالمشروع التدليلي االستراتيجي للتحويل السريع اليابان المنطقة: أفريقيا

ميرون،دول أفريقية (الكا 5العاملة على رابع كلوريد الكربون في
  ومصر، وناميبيا، ونيجيريا، والسودان)

(AFR/REF/48/DEM/35)

لموافقة على تاريخ االستكمال المراجع في
الستكمالعلى أنّه تاريخ ا 2017ديسمبر/كانون األول

تقديم تقرير استكمال النھائي؛ والطلب من فرنسا
كحد أقصى 2018المشروع في يونيو/حزيران 

وإعادة أرصدة األموال في ديسمبر/كانون األول
)2)(ھ(77/8كحد أقصى؛ وتكرار المقّرر  2018

تقرير مفّصل حول ھذاوالطلب من اليابان رفع 
من المشروع إلى االجتماع الثمانين على أنّه

 المشروعات ذات المستلزمات الُمحّددة.
يار،إزالة بروميد الميثيل في قطاعات البستنة، والطماطم، والخ إسبانيا ليبيا

 والفلفل، وقطاعات أخرى (الشريحة الثانية)
(LIB/FUM/56/INV/30)

الطلب من اليونيدو من خالل إسبانيا استكمال
؛2017المشروع مع حلول ديسمبر/كانون األول 

وتقديم تقرير استكمال المشروع في يونيو/حزيران
كحد أقصى وإعادة أرصدة األموال في 2018

  كحد أقصى. 2018ديسمبر/كانون األول
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 الثالث المرفق
  

  إلنمائيمتحدة البرنامج األمم المسائل معلقة في التقرير المرحلي التي لديھا لمشروعات الجارية إجراءات حول ا
 

 اإلجراءات عنوان المشروع/رمز المشروع  البلد
الكلوروفلوروكربونمشروعات   

خطة إزالة الكلوروفلوروكربون في تصنيع أجھزة  باكستان
 االستنشاق بالجرعات المقننة
(PAK/ARS/56/INV/71) 

لذي عن المشروع ھذا ا 80يطلب من اليوئنديبي إبالغ االجتماع 
 به تأخيرات في التنفيذ

يخ كتار 2017الموافقة على تاريخ االنتھاء المعدل في يونية 
اء نھائي لالنتھاء؛ يطلب من اليوئنديبي أن يقدم تقرير إنتھ

وإعادة أموال األرصدة في  2017مشروع بحلول ديسمبر 
 . 2018تاريخ ال يتجاوز يونية 

 خطط إدارة التبريد
 وحوافزتنفيذ خطة إدارة التبريد: برنامج وعى  ملديف

(MDV/REF/38/TAS/05) 
نديبي أن ئ) الذي يطلب من اليوب(77/10إعادة تأكيد المقرر 

منتھيا وإعادة أموال يقدم تقريرا عن ھذا المشروع باعتباره 
. 2018األرصدة بما ال يتجاوز يناير   

المواد المستنفدة لألوزون عمليات مسح لبدائل  
المواد مسح لبدائل يطلب من اليوئنديبي أن يقدم عمليات  كوبا، جمھورية إيران االسالمية، بيرو

(ح) 74/53طبقا للمقررين  80إلى االجتماع  المستنفدة لألوزون
(ج).78/2و  

 على المستوى المواد المستنفدة لألوزونمسح لبدائل  الھند
 الوطنى

(IND/SEV/74/TAS/461)

إعادة أموال الموافقة على إلغاء المشروع ويطلب من اليوئنديبي 
. 2018 يونيةاألرصدة بما ال يتجاوز   

 تجديد مشروعات الدعم المؤسسي
Phase X: 1/2016-12/2017 كوبا

(CUB/SEV/75/INS/54)
فاقلرصد توقيع االت 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع   

 شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 بربادوس

 
ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيخطة 

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
(BAR/PHA/69/INV/21)

لرصد معدل الصرف  80لب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 بنغالديش
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
لشريحة األولى) (قطاع خدمة (المرحلة األولى، ا

 التبريد)
 (BGD/PHA/65/INV/40) 

لرصد معدل الصرف  80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 البرازيل
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
(المرحلة األولى، الشريحة الرابعة) (خطة قطاع 

 الرغاوى)
 (BRA/PHA/74/INV/307)

يليا تقريرا تفص 80نديبي أن يقدم إلى االجتماع ئيطلب من اليو
 عن ھذا المشروع باعتباره مشروعا له متطلبات إبالغ محددة

 عليھا معدل الصرف المنخفض لألموال الموافقلرصد 

 البرازيل
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 ى)الشريحة األولى) (قطاع الرغاو (المرحلة الثانية،

 (BRA/PHA/75/INV/312)

 لرصد معدل الصرف 80إلى االجتماع  تقديم تقرير حالةيطلب 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 البرازيل
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
د (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (خدمة التبري

 ناظمة ورصد المشروع)وإجراءات 
 (BRA/PHA/75/TAS/313)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 البرازيل
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
(المرحلة األولى، الشريحة الخامسة) (قطاع 

 الرغاوى)
 (BRA/PHA/75/INV/315)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا
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 اإلجراءات عنوان المشروع/رمز المشروع  البلد
 كولومبيا

 
ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

(المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (قطاع خدمة 
 التبريد)

 (COL/PHA/75/INV/96)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني كولومبيا
وع (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (إدارة المشر

 ورصده وتنسيقه)
 (COL/PHA/75/TAS/91)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 ال الموافق عليھاالمنخفض لألمو

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني كولومبيا
 ة في(المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (مساعدة تقني

 صياغة السياسات وتنفيذھا)
(COL/PHA/75/TAS/92)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني كولومبيا
 ة في(المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (مساعدة تقني

 قطاع الوقاية من الحرائق)
 (COL/PHA/75/TAS/94)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 غويانا
 

ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني خطة إدارة
 (المرحلة الثانية، الشريحة األولى)

 (GUY/PHA/75/INV/28)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 أندونيسيا
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
وع لشريحة الثانية) (إدارة المشر(المرحلة األولى، ا

 وتنسيقه)
 (IDS/PHA/71/TAS/200)

م يقد ويطلب من اليوئنديبي أن (د)76/47إعادة تأكيد المقرر 
ه تقريرا تفصيليا عن ھذا المشروع باعتبار 80إلى االجتماع 

 مشروعا له متطلبات إبالغ محددة

 الھند
 

ة الھيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة إزالة المواد 
(المرحلة األولى، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع 

 رغاوى البوليوريثان ورصد المشروع)
 (IND/PHA/75/INV/464)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 لبنان
 

 كربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
(المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (قطاع تكييف 

 الھواء)
 (LEB/PHA/75/INV/86)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 لبنان
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
(قطاع خدمة  (المرحلة الثانية، الشريحة األولى)

 التبريد)
 (LEB/PHA/75/INV/87)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 لبنان
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
وع (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (إدارة المشر

 وتنسيقه)
 (LEB/PHA/75/TAS/88)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 ماليزيا
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ق (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة) (إدارة وتنسي

 خدمة التبريد)
 (MAL/PHA/75/TAS/179)

 لرصد معدل الصرف 80م تقرير حالة إلى االجتماع يطلب تقدي
 المنخفض لألموال الموافق عليھا

 نيبال
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

 (NEP/PHA/66/INV/30) 

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
ع لموافق عليھا مع مالحظة أن ھذا المشروالمنخفض لألموال ا

 اجتماعا سابقا 12قد تمت الموافقة عليه منذ 
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 نيبال
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 (NEP/PHA/75/INV/35)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 وتوقيع االتفاق لألموال الموافق عليھاالمنخفض 

 نيجيريا
 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ى (المرحلة األولى، الشريحة الخامسة) (قطاع الرغاو

 وخدمة التبريد)
 (NIR/PHA/75/INV/143)

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 ق عليھاالمنخفض لألموال المواف

سانت كيتس 
 ونيفيس

 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

 (STK/PHA/64/TAS/16) 

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
ووضع قائمة ومواصفات  المنخفض لألموال الموافق عليھا

نذ ذا المشروع تمت الموافقة عليه مبالمعدات مع مالحظة أن ھ
 اجتماعا سابقا 14

ترينيداد 
 وتوباغو

 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

 (TRI/PHA/75/INV/33) 

 لرصد معدل الصرف 80يطلب تقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
 المنخفض لألموال الموافق عليھا
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 الرابع المرفق
 

  لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمسائل معلقة في التقرير المرحلي التي لديھا لمشروعات الجارية إجراءات حول ا 

 اإلجراءات عنوان المشروع/ رمز المشروع البلد
 مشروعات بروميد الميثيل

  المساعدات التقنية إلزالة استخدام بروميد الميثيل ترينداد وتوباغو
(TRI/FUM/65/TAS/28) 

أن يطلب من األمم المتحدة للبيئة إبالغ االجتماع الثمانين عن ھذا 
 المشروع الذي يعاني من التأخير في التنفيذ

مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
  أفغانستان، والجزائر، وأنتيغوا وبربودا،

ر ي داو، برونسركينا فا، جزر البھاما، بوبننالبحرين، بربادوس، بوروندي،  
جزر القمر، جيبوتي، ، فيردي، وتشاد، وجزر كوك كابوالسالم، بليز، 

 ،ةوجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطي، وجمھورية الكونغو الديمقراطية
 غريناداو، بيساو –غابون وغينيا ال ،وميكرونيزيا ،وفيجي ،وغينيا االستوائية

ة ھوريوالكويت وجم تيوجامايكا وكيريباوغينيا وغيانا والعراق وكوت ديفوار 
 ،امنغولي مالي، ملديف،، مدغشقر، جزر مارشال، الو الديمقراطية الشعبية

لمملكة ا ،ساموا رواندا، باكستان، نيوي، نيبال، ناورو،، موزامبيق، ميانمار
 سانت النكا، سري جزر سليمان، سيراليون، السنغال، العربية السعودية،

 و،توغ ،ليشتيتيمور  تركمانستان، سورينام، يبي،سبرينسان تومي و ،لوسيا
  فانواتو توفالو، باالو، داد وتوباغو،يترين تونغا،

 

أن يطلب من األمم المتحدة للبيئة تقديم مسوحات بدائل المواد المستنفدة 
(ج).78/2(ح) و74/53لألوزون لالجتماع الثمانين وفقا للمقررين   

 تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
 12/2015-1/2014 المرحلة الرابعة:  ميانمار

(MYA/SEV/71/INS/15) 
  أن يطلب تقرير حالة لالجتماع الثمانين لرصد توقيع االتفاق.

 7/2016-8/2014 المرحلة الخامسة:  ناورو
(NAU/SEV/72/INS/09) 

  أن يطلب تقرير حالة لالجتماع الثمانين لرصد توقيع االتفاق.

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونشرائح خطط إدارة 
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة ألبانيا

 األولى، الشريحة الثالثة) 
(ALB/PHA/75/TAS/31) 

رف أن يطلب تقرير حالة لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض معدل ص
 األموال الموافق عليھا

 الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلةخطة إدارة إزالة  أنتيغوا وبربودا
 األولى، الشريحة األولى)

(ANT/PHA/66/TAS/14)  
 

ھذا  نفيذتأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين لرصد التقدم في 
 المشروع الذي ووفق عليه خالل اثنى عشر اجتماعا.

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة  بربادوس
 الشريحة الثالثة)األولى، 

(BAR/PHA/69/TAS/22) 

عدل أن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
ق صرف األموال الموافق عليھا مع مالحظة أن ھذا المشروع قد ووف

 عليه قبل تسعة اجتماعات.
جمھورية أفريقيا 

 الوسطى
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة 

 ولى، الشريحة األولى)األ
(CAF/PHA/64/TAS/22) 

ة نشطأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين لرصد استئناف األ
 في البلد.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة جزر القمر
 األولى، الشريحة الثانية)

(COI/PHA/70/TAS/21) 

عدل مانين نتيجة النخفاض أن يطلب تقرير مرحلي يقدم لالجتماع الثم
يه صرف األموال الموافق عليھا مع مالحظة أن المشروع قد ووفق عل

 قبل ثمانية اجتماعات.
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة  كوت ديفوار

 األولى، الشريحة األولى)
(IVC/PHA/66/TAS/37) 

وفق والمشروع الذي أن يطلب تقرير حالة لرصد التقدم في تنفيذ ھذا 
 عليه قبل اثنى عشر اجتماعا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة كوت ديفوار
 األولى، الشريحة الثانية)

(IVC/PHA/75/TAS/41) 

 صرف أن يطلب تقرير مرحلي يقدم لالجتماع الثمانين لرصد التقدم في
 األموال الموافق عليھا.

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة
 األولى، الشريحة الثانية)

(DRC/PHA/70/TAS/38) 

عدل مأن يطلب تقرير مرحلي يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض 
ق صرف األموال الموافق عليھا مع مالحظة أن ھذا المشروع قد ووف

 عليه منذ ثمانية اجتماعات.
جمھورية ال

 يةالدومينيك
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثانية)
(DOM/PHA/69/TAS/52)  

 

عدل مأن يطلب تقرير مرحلي يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض 
 صرف األموال الموافق عليھا
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 اإلجراءات عنوان المشروع/ رمز المشروع البلد
رحلة خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (الم السلفادور

 األولى، الشريحة الثانية)
(ELS/PHA/65/TAS/28) تفاقى االأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين لرصد التوقيع عل 

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة السلفادور وانخفاض صرف األموال الموافق عليھا.
 األولى، الشريحة الثانية)

(ELS/PHA/74/TAS/32) 
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة االستوائيةغينيا 

 األولى، الشريحة الثانية)
(EQG/PHA/74/TAS/08) 

ت أن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين عن انخفاض معدال
 الصرف من األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة فيجي
   األولى، الشريحة الثانية)

(FIJ/PHA/73/TAS/28) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة غامبيا
 األولى، الشريحة الثانية)

(GAM/PHA/71/TAS/28) 

ت عداليقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م أن يطلب تقرير حالة
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه منذ سبعة اجتماعات
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة غواتيماال

   األولى، الشريحة األولى)
(GUA/PHA/64/TAS/42) 

 عدالتلالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض مأن يطلب تقرير حالة يقدم 
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه قبل أربعة عشر اجتماعا 
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة غواتيماال

 األولى، الشريحة الثالثة)
(GUA/PHA/75/TAS/50) 

 عدالتلالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض مأن يطلب تقرير حالة يقدم 
 صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة غينيا
 األولى، الشريحة الثانية)

(GUI/PHA/72/TAS/29) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق مع مالحظة أن ھذا المشروع قد ووصرف األموال الموافق عليھا. 

 عليه منذ ستة اجتماعات.
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة غيانا

 األولى، الشريحة الثانية)
(GUY/PHA/74/TAS/24) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

 إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة خطة ھايتي
 األولى، الشريحة األولى)

(HAI/PHA/68/TAS/18) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه منذ عشرة اجتماعات.
 إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلةخطة إدارة  ھندوراس

 األولى، الشريحة الثانية)
(HON/PHA/70/TAS/38) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه منذ ثمانية اجتماعات.
 لھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلةخطة إدارة إزالة ا الھند

(قطاع خدمة التبريد  األولى، الشريحة الثانية)
 واألنشطة التمكينية)

(IND/PHA/71/TAS/450) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 ماعات.عليه منذ سبعة اجت

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الھند
(قطاع خدمة التبريد  األولى، الشريحة الثالثة)

   واألنشطة التمكينية)
(IND/PHA/75/TAS/466) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

 إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلةخطة إدارة  العراق
   (قطاع خدمة التبريد) األولى، الشريحة األولى)

(IRQ/PHA/65/TAS/17) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه قبل ثالثة عشر اجتماعا
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة العراق

   (قطاع خدمة التبريد) األولى، الشريحة الثانية)
(IRQ/PHA/74/TAS/22) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

ن (المرحلة خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربو الكويت
(قطاع خدمة التبريد،  األولى، الشريحة األولى)

   الرصد والتقييم)
(KUW/PHA/66/TAS/19) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه منذ إثنى عشر اجتماعا

 رة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلةخطة إدا الكويت
رصد (قطاع خدمة التبريد، ال األولى، الشريحة الثانية)

  (KUW/PHA/74/TAS/23) والتحقق)
  
 

الت أن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين لرصد انخفاض معد
 صرف األموال الموافق عليھا وتوقيع االتفاق.
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 اإلجراءات عنوان المشروع/ رمز المشروع البلد
جمھورية الو 

 الشعبيةالديمقراطية 
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة

 األولى، الشريحة الثانية)
(LAO/PHA/74/TAS/27) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة مالوي
 الشريحة الثانية)األولى، 

(MLW/PHA/70/TAS/34) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھامنذ ثمانية اجتماعات

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة ملديف
 األولى، الشريحة الثانية)

(MDV/PHA/75/TAS/29) 

 عدالتتقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض مأن يطلب 
 صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة مالي
 األولى، الشريحة الثانية)

(MLI/PHA/71/TAS/33) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد ووصرف األموال 

 عليه منذ سبعة اجتماعات
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  لبلدان  جزر مارشال

جزر المحيط الھادئ من خالل النھج اإلقليمي 
  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية، جزر مارشال)

(MAS/PHA/74/TAS/11) 

ذ لتنفيايقدم لالجتماع الثمانين لرصد التقدم في أن يطلب تقرير حالة 
 وانخفاض معدالت صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة موزامبيق
 األولى، الشريحة الثانية)

(MOZ/PHA/73/TAS/25) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق ف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد ووصر

 عليه قبل خمسة اجتماعات
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة ميانمار

 األولى، الشريحة األولى)
(MYA/PHA/68/TAS/14) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو صرف األموال

 عليه قبل عشرة اجتماعات
 ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ ناورو

 مييمن خالل النھج اإلقل المحيط الھادىء جزرلبلدان 
  ناورو) ة،يالثان حةيالشر ،ی(المرحلة األول

 (NAU/PHA/74/TAS/10) 

يين ن تعيقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض ع أن يطلب تقرير حالة
 موظف األوزون الوطنى والتوقيع على اإلتفاق.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة نيكاراغوا
 األولى، الشريحة الثانية)

(NIC/PHA/74/TAS/31) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة عمان
   األولى، الشريحة الثانية)

(OMA/PHA/74/TAS/29) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

 وروكربون (المرحلةخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفل باكستان
   األولى، الشريحة الثانية)

(PAK/PHA/73/TAS/90) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه خالل خمسة اجتماعات
 ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ باالو

 مييمن خالل النھج اإلقل المحيط الھادىء جزر لبلدان
 )لباالو ة،يالثان حةيالشر ،ی(المرحلة األول

(TTR/PHA/74/TAS/10) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

 الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلةخطة إدارة إزالة  باراغواي
 األولى، الشريحة الثانية)

(PAR/PHA/74/TAS/33) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
 صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الفلبين
 األولى، الشريحة األولى)

(PHI/PHA/68/TAS/95) 

 تفاقى االأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين لرصد التوقيع عل
 الجديد.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة قطر
  (قطاع خدمة التبريد)  األولى، الشريحة األولى)

(QAT/PHA/65/TAS/17) 

 دالتالنخفاض معأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة 
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه قبل ثالثة عشرة اجتماعات
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون لبلدان  ساموا

المحيط الھادئ من خالل النھج اإلقليمي (المرحلة 
 األولى، الشريحة الثانية لساموا)
(SAM/PHA/74/TAS/18) 

ت عدالن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض مأ
 صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة ليشتي -تيمور
 األولى، الشريحة الثانية)

(TLS/PHA/69/TAS/09) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
فق صرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشروع قد وو

 عليه قبل تسعة اجتماعات
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 اإلجراءات عنوان المشروع/ رمز المشروع البلد
 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة تونس

 (قطاع خدمة التبريد)  األولى، الشريحة األولى)
(TUN/PHA/72/TAS/56) 

 دالتالنخفاض معأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة 
 صرف األموال الموافق عليھا.

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة زامبيا
 األولى، الشريحة الثانية)

(ZAM/PHA/71/TAS/28) 

ت عدالأن يطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثمانين نتيجة النخفاض م
ق ع قد ووفصرف األموال الموافق عليھا. مع مالحظة أن ھذا المشرو

 عليه منذ سبعة اجتماعات
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 المرفق الخامس
 

  لليونيدومسائل معلقة في التقرير المرحلي التي لديھا لمشروعات الجارية إجراءات حول ا

جراءاتاإل عنوان المشروع/رمز المشروع البلد  

 مشروعات الكلوروفلوروكربون
خطة قطاعية إلزالة استھالك المواد  الصين

الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجھزة االستنشاق 
  بالجرعات المقننة

(CPR/ARS/56/INV/473)

ھذا  إلى االجتماع الثمانين عن بتقديم تقريراليونيدو  مطالبة
 .المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ

إزالة استھالك الكلوروفلوروكربون في تصنيع  مصر
  أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننةأيروسوالت 

(EGY/ARS/50/INV/92) 

ھذا  إلى االجتماع الثمانين عن بتقديم تقريراليونيدو  مطالبة
 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 2018مطالبة اليونيدو بإنجاز المشروع بحلول يوليه/تموز 
 كتاريخ نھائي لإلنجاز؛ تقديم تقرير إنجاز المشروع بحلول

 موعد؛ وإعادة أرصدة األموال في 2019يناير/ كانون الثاني 
 .2019أقصاه يوليه/ تموز 

كانون  الموافقة على تمديد التاريخ المخطط لإلنجاز إلى ديسمبر/ خطة اإلزالة الوطنية (اتفاق متعدد السنوات) العراق
مشروع ؛ مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إنجاز ھذا ال2017األول 

؛ وإعادة أي أرصدة أموال في 2018بحلول يونيه/ حزيران 
 .2018أقصاه ديسمبر/ كانون األول موعد 

 12-استبدال غاز التبريد الكلوروفلوروكربون
باإليزوبوتان وعامل نفخ الرغاوي 

بالسيكلوبانتين في تصنيع  11-الكلوروفلوروكربون
المبردات المنزلية وثالجات التجميد في شركة 

 صناعات النور
(IRQ/REF/57/INV/07)  

 

ھذا  إلى االجتماع الثمانين عنمطالبة اليونيدو بتقديم تقرير 
 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

كانون  التاريخ المخطط لإلنجاز إلى ديسمبر/الموافقة على تمديد 
 المشروع ؛ مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إنجاز2017األول 

في ؛ وإعادة أي أرصدة أموال 2018بحلول يونيه/ حزيران 
 .2018 ديسمبر/كانون األولموعد أقصاه 

 مشروعات بروميد الميثيل
خطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل (المرحلة  الصين

  ت)الثانية، الشريحة التاسعة) (اتفاق متعدد السنوا
  

ن نين عشامل إللى االجتماع الثمامطالبة اليونيدو بتقديم تقرير 
آخر  المشروع الذي يعالج جميع األنشطة والمصروفات منذ

 تقرير.

ي فالمساعدة التقنية بشأن بديلين لبروميد الميثيل  مصر
 قطاع التمور

(EGY/FUM/74/TAS/123) 

ى أنه عل 2018الموافقة على تاريخ اإلنجاز المنقح فبراير/شباط 
جاز ر إنمطالبة اليونيدو بتقديم تقريالتاريخ النھائي لإلنجاز؛ و

؛ وإعادة أي أرصدة أموال 2018 أغسطس/آبالمشروع بحلول 
  .2019 فبراير/شباطفي موعد أقصاه 

 
 ائل بروميد الميثيلالمساعدة التقنية بشأن بد العراق

(IRQ/FUM/62/INV/13) 
 ھذا مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع الثمانين عن

  المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
 

ى أنه عل 2018 أبريل/ نيسانالموافقة على تاريخ اإلنجاز المنقح 
از ر إنجمطالبة اليونيدو بتقديم تقريوالتاريخ النھائي لإلنجاز؛ 

وإعادة  2018 في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين األولالمشروع 
  .2019 أبريل/نيسانأي أرصدة أموال في موعد أقصاه 

 
د اإلزالة النھائية لبروميالمساعدة التقنية بشأن  السودان

 الميثيل في قطاع ما بعد الحصاد
(SUD/FUM/73/TAS/36) 

 ھذا مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع الثمانين عن
  المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 
على أنه  2018 فبراير/شباطالموافقة على تاريخ اإلنجاز المنقح 

نجاز؛ ومطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إنجاز التاريخ النھائي لإل
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جراءاتاإل عنوان المشروع/رمز المشروع البلد  

؛ وإعادة أي 2018 أغسطس/آبالمشروع في موعد أقصاه 
  .2019 فبراير/شباطأرصدة أموال في موعد أقصاه 

 
 لبروميد اإلزالة النھائيةالمساعدة التقنية بشأن  تونس

 الميثيل في قطاع التمور
(TUN/FUM/73/TAS/63) 

ھذا  تقرير إلى االجتماع الثمانين عنمطالبة اليونيدو بتقديم 
  المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 
 2017ي نوفمبر/ تشرين الثانالموافقة على تاريخ اإلنجاز المنقح 

قرير تديم على أنه التاريخ النھائي لإلنجاز؛ ومطالبة اليونيدو بتق
 ؛ وإعادة أي2018 مايو/أيارإنجاز المشروع في موعد أقصاه 

  .2018 نوفمبر/تشرين الثانيأرصدة أموال في موعد أقصاه 
 

 مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
لمواد إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات امشروع  الجزائر

 المستنفدة لألوزون والتخلص منھا
(ALG/DES/72/DEM/79)

ي أرصدة األموال ف إلغاء المشروع ومطالبة اليونيدو بإعادة
 .2018موعد أقصاه يونيه/ حزيران 

نفايات المواد مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة  الصين
  المستنفدة لألوزون والتخلص منھا
(CPR/DES/67/DEM/520) 

و بتقديم )، ومطالبة اليونيد1(ھـ)(77/8إعادة التأكيد على المقرر 
اره المشروع باعتبتقرير مفصل إلى االجتماع الثمانين عن ھذا 

  مشروعا لديه متطلبات إبالغ معينة.
 

نفايات المواد مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة  لبنان
  المستنفدة لألوزون والتخلص منھا
(LEB/DES/73/DEM/83) 

و بتقديم )، ومطالبة اليونيد1(ھـ)(77/8إعادة التأكيد على المقرر 
اره المشروع باعتبتقرير مفصل إلى االجتماع الثمانين عن ھذا 

  مشروعا لديه متطلبات إبالغ معينة.
 

المواد التخلص من مشروع إيضاحي بشأن  المكسيك
 غير المرغوبةالمستنفدة لألوزون 

(MEX/DES/63/DEM/154) 

و بتقديم )، ومطالبة اليونيد1(ھـ)(77/8إعادة التأكيد على المقرر 
ره باعتبا تقرير مفصل إلى االجتماع الثمانين عن ھذا المشروع

وإنجاز المشروع بحلول  مشروعا لديه متطلبات إبالغ معينة
  .2017يونيه/حزيران 

 
 مشروع إيضاحي بشأن التخلص من المواد نيجيريا

 المستنفدة لألوزون غير المرغوبة
(NIR/DES/67/DEM/133) 

و بتقديم )، ومطالبة اليونيد1(ھـ)(77/8إعادة التأكيد على المقرر 
 االجتماع الثمانين عن ھذا المشروع باعتبارهتقرير مفصل إلى 

يه/ وإنجاز المشروع بحلول يولمشروعا لديه متطلبات إبالغ معينة 
  .2018تموز 

 
 مشروع إيضاحي بشأن التخلص من المواد تركيا

  المستنفدة لألوزون غير المرغوبة
(TUR/DES/66/DEM/99) 

بتقديم  اليونيدو)، ومطالبة 1(ھـ)(77/8إعادة التأكيد على المقرر 
اره تقرير مفصل إلى االجتماع الثمانين عن ھذا المشروع باعتب

وإنجاز المشروع بحلول  مشروعا لديه متطلبات إبالغ معينة
  .2017ديسمبر/كانون األول 

 
منطقة: أوروبا 
 وآسيا الوسطى

د إيضاح الستراتيجية إقليمية إلدارة نفايات الموا
ا ا في منطقة أوروبالمستنفدة لألوزون والتخلص منھ

 وآسيا الوسطى
(EUR/DES/69/DEM/14) 

و بتقديم )، ومطالبة اليونيد1(ھـ)(77/8إعادة التأكيد على المقرر 
اره تقرير مفصل إلى االجتماع الثمانين عن ھذا المشروع باعتب

وإنجاز المشروع بحلول  مشروعا لديه متطلبات إبالغ معينة
  .2017يوليه/ تموز 

 
تقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزونالدراسات االس  

 –يا، والكويت، وليبيا، والنيجر، وتركيا، وفنزويال (جمھورية ججور
 البوليفارية)

د لمواامطالبة اليونيدو بتقديم الدراسات االستقصائية عن بدائل 
 المستنفدة لألوزون إلى االجتماع الثمانين وفقا للمقررين

  (ج).78/2(ح) و74/53
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جراءاتاإل عنوان المشروع/رمز المشروع البلد  

 
مشروعات التعزيز المؤسسي تجديد  

الجمھورية 
 العربية السورية

  12/2016 – 1/2015المرحلة الخامسة: 
(SYR/SEV/73/INS/104) 

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 ي.الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا نتيجة للوضع األمن

 4/2017 – 4/2015المرحلة الثامنة:  تونس
(TUN/SEV/74/INS/64) 

 لرصد تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانينتقديم المطالبة ب
 للتركيز على الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا نتيجة

  األنشطة من المرحلة السابقة.
  

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 /الھيدروكلورو فلوروكربونإعداد خطة إدارة إزالة  العراق

 أنشطة استثمارية في قطاع تكييف الھواء (المرحلة
 الثانية)

(IRQ/PHA/73/PRP/19) 
(IRQ/REF/73/PRP/20)

عن  تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانينتقديم المطالبة ب
مشروع إعداد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

 نتيجة للوضع األمني في البلد.

الجمھورية 
 العربية السورية

 خطة إدارة إزالة الھيدروكلورو فلوروكربونإعداد 
(SYR/PHA/55/PRP/97) 

عن  تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانينتقديم المطالبة ب
مشروع إعداد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

 نتيجة للوضع األمني في البلد.
الجمھورية 

 السوريةالعربية 
إعداد لألنشطة االستثمارية إلزالة الھيدرو 

 كلوروفلوروكربون (قطاع الرغاوي)
(SYR/FOA/61/PRP/102)
 مشروعات إيضاحية للھيدروكلوروفلوروكربون

إيضاح الستخدام تكنولوجيا اإلرغاء بالبانتين   المغرب
 منخفض التكلفة لتحويل التكنولوجيات التي تستعمل

المستنفدة لألوزون في رغاوي المواد غير 
البوليوريثان في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 الحجم
(MOR/FOA/75/DEM/74)  

 

المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين لرصد 
التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك المعدالت المنخفضة 

 لصرف األموال الموافق عليھا.

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةشرائح خطط إدارة   

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون   ألبانيا
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

(ALB/PHA/75/INV/30)  
 

جة نتي المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 للمعدل المنخفض لصرف األموال الموافق عليھا.

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون  الجزائر
ولى) (األنشطة في (المرحلة األولى، الشريحة األ

قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة 
ب المستخدم 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 للغسيل، ورصد المشروع)

(ALG/PHA/66/INV/77)  
 

جة ينت المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
ن مع مالحظة أ للمعدل المنخفض لصرف األموال الموافق عليھا

 .اجتماعا سابقا 12ھذا المشروع تمت الموافقة عليه منذ 

 –بوليفيا (دولة 
المتعددة 

 القوميات)

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون 
 )(المرحلة األولى، الشريحة الثالثة

(BOL/PHA/75/INV/44)  
 

عيين تعن  المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 .المسؤول الوطني لألوزون

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون  البرازيل
د ولى (قطاع التبري، الشريحة األثانية(المرحلة ال

 التجاري وتكييف الھواء)
(BRA/PHA/75/INV/311)  

 

جة نتي حالة إلى االجتماع الثمانينالمطالبة بتقديم تقرير عن ال
 للمعدل المنخفض لصرف األموال الموافق عليھا.
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جراءاتاإل عنوان المشروع/رمز المشروع البلد  

جمھورية أفريقيا 
 الوسطى

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون 
 ولى)(المرحلة األولى، الشريحة األ

(CAF/PHA/64/INV/21)  
  

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 .استئناف األنشطة في البلد

جمھورية كوريا 
الشعبية 

 الديمقراطية

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون (المرحلة 
األولى، الشريحة األولى) (إزالة 

ب في قطاع رغاوي 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 و Pyongyang Sonbongالبوليوريثان في مصنعي 

Puhung Building Materials 
(DRK/PHA/73/INV/59)  

 

جة نتي المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 للمعدل المنخفض لصرف األموال الموافق عليھا.

جمھورية كوريا 
الشعبية 

 الديمقراطية

كربون خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو 
ة) (إزالة ني(المرحلة األولى، الشريحة الثا

في قطاع رغاوي ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 و Pyongyang Sonbong البوليوريثان في مصنعي

Puhung Building Materials  
 (DRK/PHA/75/INV/62)  

 

جة نتي المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 للمعدل المنخفض لصرف األموال الموافق عليھا.

إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون  خطة العراق
) (قطاع خدمة ةني(المرحلة األولى، الشريحة الثا

 التبريد)
(IRQ/PHA/74/INV/23)  

 

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 لمعدل المنخفض لصرف األموالالتقدم المحرز في التنفيذ وا

 .نتيجة للوضع األمني الموافق عليھا

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون  ليبيا
ولى) (قطاع (المرحلة األولى، الشريحة األ

 الرغاوي)
(LIB/PHA/75/INV/36) 

 

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 التقدم المحرز في التنفيذ والمعدل المنخفض لصرف األموال

 الموافق عليھا نتيجة للوضع األمني.

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون  المغرب
ولى) (قطاع خدمة (المرحلة األولى، الشريحة األ

 التبريد)
(MOR/PHA/65/INV/68)

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 .استكمال التدقيق

الھيدروكلوروفلورو كربون خطة إدارة إزالة  المغرب
) (قطاع خدمة ةني(المرحلة األولى، الشريحة الثا

 التبريد)
(MOR/PHA/68/INV/69)  

  

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 المعدل المنخفض لصرف األموال الموافق عليھا.

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون  نيكاراغوا
 )ةنيرحلة األولى، الشريحة الثا(الم

(NIC/PHA/74/INV/32) 

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
والمعدل المنخفض  المشاكل اإلدارية مع سلطات الجمارك

 لصرف األموال الموافق عليھا.
خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون  نيجيريا

 )(تصنيع أجھزةالشريحة الثالثة(المرحلة األولى، 
 التبريد وتكييف الھواء والتنسيق)

(NIR/PHA/71/INV/136)

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
والمعدل المنخفض لصرف األموال الموافق  عملية التركيب

 .ألزمة العملة في البلدعليھا نتيجة 

الھيدروكلوروفلورو كربون خطة إدارة إزالة  السنغال
 ولى)(المرحلة األولى، الشريحة األ

(SEN/PHA/65/INV/31)  
  
 

د لرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 .شراء و/أو تسليم المعدات
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خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلورو كربون  سورينام
 ولى)(المرحلة األولى، الشريحة األ

(SUR/PHA/65/INV/18)

 دلرص المطالبة بتقديم تقرير عن الحالة إلى االجتماع الثمانين
 .المشاكل المتعلقة باالتصال بوحدة األوزون الوطنية

الجمھورية 
 العربية السورية

 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
ب من تصنيع 141-والھيدروكلوروفلوروكربون

ولوائح العزل معدات تكييف الھواء األحادية 
 بالبوليوريثان الجاسئة في مجموع الحافظ

(SYR/REF/62/INV/103)

 ھذا مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع الثمانين عن
 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
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  السادسالمرفق 

 مسائل معلقة في التقرير المرحلي للبنك الدوليالتي لديھا لمشروعات الجارية إجراءات حول ا

 اإلجراءات عنوان المشروع/رمز المشروع البلد
 مسوح بدائل المواد المستنفدة لألوزون

المتعلقة ببدائل المواد يُطلب إلى البنك الدولي تقديم المسوح  األردن والفلبين وتايلند وفييت نام
المستنفدة لألوزون إلى االجتماع الثمانين وفقا للمقررين 

(ج).78/2(ح) و74/53
 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية/خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الصين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تايلند
 
 
 

 فييت نام

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ةخط
 (المرحلة األولى):

خطة قطاع رغاوي البوليوريتان
 (CPR/PHA/64/INV/508)الجاسئ:

(CPR/PHA/68/INV/526) 
(CPR/PHA/71/INV/535) 
(CPR/PHA/73/INV/551) 

نية إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربو ةخط
 (المرحلة األولى):

(CPR/PRO/72/INV/540) 
(CPR/PRO/74/INV/561) 

 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ةخط

 (المرحلة األولى):
(THA/PHA/68/INV/162) 

 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ةخط

 (المرحلة األولى):
(VIE/PHA/63/INV/56) 
(VIE/PHA/63/TAS/58)

إكمال ھذه المشروعات الجارية في أقرب حث البنك الدولي على 
وقت ممكن، وتقديم تقارير مرحلية عن إنجاز ھذه المشروعات 

إلى االجتماع الحادي والثمانين.
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  السابعالمرفق 

  رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 

  البلد

 

  وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذيّة

الجزائر (المرحلة 
 األولى)

من خطة إدارة إزالة المواد  األولى) للمرحلة 2014تالحظ عدم تقديم الشريحة الثالثة (
 حقّق،الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بسبب التأخيرات في عدد من عناصر المشروعات (بما في ذلك الت

) 2014(ثالثة وتحث حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو لتقديم الشريحة ال )شطفوتدريب الجمارك، وال
 2014ائح من الخطة لالجتماع الثمانين مع خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شر األولىللمرحلة 

  في المائة لتمويل الشريحة السابقة. 20وما بعدھا، مع تحقيق الحد األدنى لإلنفاق بنسبة 

أنتيغوا وبربودا 
  (المرحلة األولى)

 من خطة إدارة إزالة المواد األولى) من المرحلة 2015تالحظ عدم تقديم الشريحة الثانية (
قارير م التالھيدروكلوروفلوروكربونيّة وفق قرارات الحكومة وتحّث حكومة أنتيغوا وباربودا على تقدي

) من 2015ثانية (حة الشريلتقديم ال برنامج األمم المتحدة للبيئةالمرحليّة والماليّة المطلوبة وعلى العمل مع 
 2015ائح من الخطة لالجتماع الثمانين مع خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شر األولىالمرحلة 

  وما بعدھا.

البھاما (المرحلة 
  األولى)

من خطة إدارة إزالة المواد  األولى) للمرحلة 2016تالحظ عدم تقديم الشريحة الثالثة (
م لة لتقديي الصة وتحّث حكومة البھاما للتوقيع على وثيقة المشروع واالتفاق ذالھيدروكلوروفلوروكربونيّ 

لثالثة لشريحة اقديم اواليونيدو لت األمم المتحدة للبيئة برنامج التقرير المرحلي والمالي المطلوب والعمل مع
رائح شخصيص ة تمن الخطة لالجتماع الثمانين، مع خطة عمل معّدلة لمراعاة إعاد األولى) للمرحلة 2016(

  وما بعدھا. 2016

البحرين (المرحلة 
 األولى)

 

لمتحدة األمم ابرنامج تالحظ التأخيرات بسبب تشكيل الحكومة الجديدة وتحّث حكومة البحرين على العمل مع 
ثمانين، مع خطة عمل من الخطة لالجتماع ال األولى) للمرحلة 2016واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة ( للبيئة

  وما بعدھا. 2016معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

بنغالديش (المرحلة 
 األولى)

امج برنع متالحظ التأخيرات في التصديقات أو القرارات الحكوميّة وتحّث حكومة بنغالديش على العمل 
جتماع الثمانين مع خطة من الخطة إلى اال األولى) للمرحلة 2015لتقديم الشريحة الثالثة ( األمم المتحدة للبيئة

  وما بعدھا. 2015عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

بربادوس (المرحلة 
 األولى)

 

ن ين ماسع والسبعمن الخطة المقّدمة إلى االجتماع الت األولى) للمرحلة 2016تالحظ سحب الشريحة الثانية (
 لبيئةلمتحدة لاألمم وبرنامج اقبل الوكاالت المنفذة الرئيسيّة وتحّث حكومة بربادوس على العمل مع اليوئندبي 

واد ھالك المف استللتطّرق إلى المسائل ذات الصلة المعنيّة كلّھا وتقديم تقرير التحقق اإللزامي حول أھدا
طة إلى االجتماع من الخ األولى) للمرحلة 2016لثانية (الھيدروكلوروفلوروكربونيّة إلعادة تقديم الشريحة ا

  الثمانين.

البرازيل (المرحلة 
 الثانية)

 

مة ع حكومتالحظ تسوية التأخيرات في التوقيع على وثيقة المشروع وتحّث حكومة البرازيل على العمل 
لثمانين، مع العلم أّن االجتماع ا من الخطة إلى 2) للمرحلة 2017ألمانيا واليوئنديبي لتقديم الشريحة الثانية (

  في المائة من الحد األدنى لإلنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقھا. 20نسبة 

بروني دار السالم 
 (المرحلة األولى)

ق ر التحقّ تقري تالحظ التأخيرات في االستعراض واالتفاق على اتفاق التمويل الصغير النطاق وعدم استكمال
خيرة سات األعلى وضع اللم برنامج األمم المتحدة للبيئةوتحّث حكومة بروني دار السالم على العمل مع 

 لمواداول أھداف استھالك على اتفاق التمويل الصغير النطاق واستكمال تقرير التحقّق اإللزامي ح
) 2017( الثالثة لشريحةواليؤنديبي لتقديم ا برنامج األمم المتحدة للبيئةالھيدروكلوروفلوركربونيّة والعمل مع 

  من الخطة إلى االجتماع الثمانين. األولىللمرحلة 
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بوركينا فاسو 
  (المرحلة األولى)

 

وروكربونيّة من خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفل األولى) للمرحلة 2016تالحظ سحب الشريحة الثالثة (
 مع لى العملاسو علالجتماع التاسع والسبعين من قبل الوكاالت المنفّذة المعنيّة وتحّث حكومة البوركينا ف

لزامي تحقّق اإلرير الواليونيدو للتطرق إلى المسائل ذات الصلة كلّھا وتقديم تق األمم المتحدة للبيئةبرنامج 
) للمرحلة 2016ول أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة إلعادة تقديم الشريحة الثالثة (ح

 من الخطة إلى االجتماع الثمانين. األولى
بوروندي (المرحلة 

 األولى)
لمتحدة األمم برنامج اتالحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحث حكومة البوروندي على العمل مع 

خطة عمل ثمانين مع من الخطة لالجتماع ال األولى) للمرحلة 2016واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة ( للبيئة
 وما بعدھا. 2016معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

جمھورية أفريقيا 
الوسطى (المرحلة 

 األولى)

م األم برنامجتالحظ وجود مسائل أمنيّة قائمة وتحث حكومة جمھورية أفريقيا الوسطى على العمل مع 
 األولىلمرحلة ل) 2013من أجل تسريع وتيرة التنفيذ للشريحة القائمة وتقديم الشريحة الثانية (المتحدة للبيئة 

يحة صيص شرلة لمراعاة إعادة تخخطة عمل معدّ من الخطة لالجتماع الثمانين أو الحادي والثمانين، مع 
 وما بعدھا. 2013

كوت ديفوار (المرحلة 
 األولى)

 

لمتحدة مم ااأل برنامج تالحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحث حكومة الكوت ديفوار للعمل مع
خطة ع الثمانين مع من الخطة إلى االجتما األولى) للمرحلة 2016واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة ( للبيئة

 وما بعدھا. 2016عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 
جمھوريّة الكونغو 

الديموقراطيّة 
 (المرحلة األولى)

 

السبعين من ومن الخطة المقّدمة لالجتماع التاسع  األولى) للمرحلة 2015سحب الشريحة الثالثة (تالحظ 
 بيئةمتحدة للمم الاألبرنامج الوكاالت المنفّذة المعنيّة وحث حكومة جمھوريّة كونغو الديمقراطيّة للعمل مع 

 ك الموادستھالاواليؤندبي لمعالجة المسائل ذات الصلة كلّھا وتقديم تقرير التحقّق اإللزامي حول أھداف 
طة لالجتماع من الخ األولى) للمرحلة 2015روفلوروكربونيّة إلعادة تقديم الشريحة الثالثة (الھيدروكلو

 الثمانين.
دومينيكا (المرحلة 

  األولى)
ومينيكا دكومة تالحظ عدم استكمال التحقّق من أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحث ح

) 2016ية (ة الثانالستكمال تقرير التحقّق اإللزامي لتقديم الشريح للبيئةاألمم المتحدة  برنامج للعمل مع
 2016ائح خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرمن الخطة لالجتماع الثمانين مع  األولىللمرحلة 

 وما بعدھا.
غينيا االستوائيّة 

  (المرحلة األولى)
 ة غينيامھوريّ جتالحظ عدم استكمال التحقّق من أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث 

نامج برمل مع مي والعالستكمال تقرير التحقّق اإللزا األمم المتحدة للبيئةبرنامج االستوائيّة على العمل مع 
ة إلى االجتماع من الخط األولى) للمرحلة 2016واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة ( األمم المتحدة للبيئة

 وما بعدھا. 2016خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح مع الثمانين 
جورجيا (المرحلة 

 األولى)
ؤنديبي ع اليمتالحظ التأخيرات بسبب التغييرات في فريق إدارة المشروع وتحّث حكومة جورجيا على العمل 

 من الخطة لالجتماع الثمانين. األولى) للمرحلة 2017لتقديم الشريحة الثالثة (
غينيا (المرحلة 

  األولى)
  

 

 يئةتحدة للبم المبرنامج األمتالحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحّث حكومة غينيا على العمل مع 
خطة عمل معّدلة ع ممن الخطة لالجتماع الثمانين  األولى) للمرحلة 2016واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (
  .وما بعدھا 2016لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

 
(المرحلة كينيا 

 األولى)
من خطة إدارة إزالة المواد  األولى) للمرحلة 2016تالحظ اعتماد الشريحة الرابعة (

حكومة  وتحث الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لالجتماع السابع والسبعين بسبب التأخيرات في تقديم الشريحة
) 2017(امسة يم الشريحة الخكينيا على العمل مع حكومة فرنسا من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروع لتقد

 من الخطة لالجتماع الثمانين. األولىللمرحلة 
الكويت (المرحلة 

 األولى)
 

دنى لإلنفاق في المائة من الحد األ 20تالحظ أن معّدل اإلنفاق العام للشريحة الثانية للخطة كان دون 
عمل مع لى العّث حكومة الكويت والتأخيرات في الترتيبات التعاقديّة ذات التمويل المشترك للشركات وتح

ن الخطة لالجتماع م األولى) للمرحلة 2016واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة ( األمم المتحدة للبيئةبرنامج 
في  20سبة نمع العلم أّن ، وما بعدھا 2016خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح  الثمانين مع

 ويل الشريحة السابقة تم تحقيقھا.المائة من الحد األدنى لإلنفاق لتم
ليسوتو (المرحلة 

 األولى)
عدم وونيّة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب األولىتالحظ التنفيذ البطيء للمرحلة 

على  يسوتولاستكمال تقرير التحقّق ألھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكومة 
من  األولى) للمرحلة 2017العمل مع حكومة ألمانيا الستكمال تقرير التحقّق اإللزامي لتقديم الشريحة الثالثة (

 خطة لالجتماع الثمانين. ال
ملديف (المرحلة 

  األولى)
ة يّة إدارول كيفأن حكومة الملديف تعقد اجتماًعا رفيع المستوى للجھات المعنيّة الستعراض خططھا حتالحظ 

حكومة  الكامل وتحثّ بعد اإلنتھاء من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة ب 2020سيناريو ما بعد العام 
من  األولىرحلة ) للم2017لتقديم الشريحة الرابعة ( األمم المتحدة للبيئة برنامج لى العمل معالملديف ع

 الخطة لالجتماع الثمانين.
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مبيق (المرحلة اموز
 األولى)

 

لتحقّق اقرير تالحظ التأخيرات بسبب تحديد مواصفات التجھيزات لمكّون االستثمار للخطة وعدم استكمال ت
األمم مج برنا ألھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكومة الموزمبيق على العمل مع

من  )2016ة (لثالثلتقديم الشريحة ا واليونيدو الستكمال األنشطة وتقرير التحقّق اإللزامي المتحدة للبيئة
ا وم 2016 خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائحمع للخطة لالجتماع الثمانين  األولىالمرحلة 
 .بعدھا

ميانمار (المرحلة 
 األولى)

 حكومة وتحثّ  تالحظ عدم استكمال تقرير التحقّق حول أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
األمم مج برنامع الستكمال تقرير التحقّق اإللزامي و األمم المتحدة للبيئةبرنامج ميانمار على العمل مع 

جتماع الثمانين مع من الخطة لال األولى) للمرحلة 2015واليونيدو لتقديم الشريحة الثانية ( المتحدة للبيئة
 وما بعدھا.  2015خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

النيجر (المرحلة 
 األولى)

 
 

 حكومة وتحثّ  تالحظ عدم استكمال تقرير التحقّق حول أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة
نيدو لتقديم واليو ئةة للبياألمم المتحدبرنامج النيجر على العمل مع اليونيدو لتقديم تقرير التحقٌّق اإللزامي ومع 

دة ة لمراعاة إعاخطة عمل معّدلمن الخطة لالجتماع الثمانين، مع  األولى) للمرحلة 2016الشريحة الثانية (
 .وما بعدھا 2016تخصيص شرائح 

فلبين (المرحلة 
 األولى)

ونيّة روكربتالحظ التأخيرات في المشروع وتقرير التحقّق حول أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلو
كومة ح، وتحّث سبعينوتقديم المرحلة الثانية للخطة من قبل البنك الدولي للنظر فيھا في االجتماع التاسع وال

 2016و 2015اَمْين لتقديم تقرير التحقّق اإللزامي للع األمم المتحدة للبيئةبرنامج الفلبين على العمل مع 
وع ال المشراستكم للخطة إلى االجتماع الثمانين وتقديم تقرير األولىإلعادة األرصدة المتبقية من المرحلة 

 من الخطة لالجتماع الحادي والثمانين. األولىللمرحلة 
 

قطر (المرحلة 
  األولى)

 

مواد من خطة إزالة ال األولى) للمرحلة 2015و 2013والثالثة (تالحظ سحب الشريحتَْين الثانية 
ئيسيّة فّذة الرالمن من قبل الوكاالت الھيدروكلوروفلوروكربونيّة المقدمتَْين إلى االجتماع التاسع والسبعين

صلة ذات ال واليونيدو لمعالجة المسائل األمم المتحدة للبيئةبرنامج وتحّث حكومة قطر على العمل مع 
من  األولى) للمرحلة 2015و 2013المرتبطة بالتوقيع على االتفاق إلعادة تقديم الشريحتَْين الثانية والثالثة (

 الخطة لالجتماع الثمانين.
سورينام (المرحلة 

  األولى)
ة وعدم وطنيّ تالحظ تأخيرات في الشرائح السابقة وبعض المسائل المرتبطة بالتوظيف في وحدة األوزون ال
رينام مة سواستكمال تقرير التحقّق حول أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكو

) 2016لثة (حة الثالتقديم الشري لتقديم تقرير التحقق اإللزامي األمم المتحدة للبيئةبرنامج على العمل مع 
 2016ائح خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرمن الخطة لالجتماع الثمانين مع  األولىللمرحلة 
 .وما بعدھا

ليشتي  –تيمور 
 (المرحلة األولى)

 

برنامج وديبي تالحظ تأخيرات في توريد المواد التدريبيّة وتحث حكومة تيمور ليشتي على العمل مع اليؤن
شريحة تقديم اليّة لعلى تسريع وتيرة تنفيذ خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون األمم المتحدة للبيئة

 إعادة تخصيص خطة عمل معّدلة لمراعاةمع من الخطة لالجتماع الثمانين  األولى) للمرحلة 2015الثالثة (
 .وما بعدھا 2015شرائح 

تركيا (المرحلة 
 األولى)

ليونيدو ال مع تالحظ وجود مسائل أمنيّة وإعادة ھيكلة إداريّة في الحكومة وتحّث حكومة تركيا على العم
مع العلم ع الثمانين، من الخطة لالجتما األولى) للمرحلة 2016لتسريع وتيرة التنفيذ لتقديم الشريحة الثالثة (

 حة السابقة تم تحقيقھا.في المائة من الحد األدنى لإلنفاق لتمويل الشري 20أّن نسبة 
(المرحلة  فييت نام
 الثانية)

 

اد المو تالحظ عدم التوقيع على االتفاق ونسبة اإلنفاق العامة للشريحة األولى لخطة إدارة إزالة
مع  تنام على العملفي المائة من الحد األدنى لإلنفاق وتحّث حكومة الفي 20الھيدروكلوروفلوروكربونيّة دون 

) للمرحلة 2017ة (م الشريحة الثانيحكومة اليابان والبنك الدولي لتسريع وتيرة التوقيع على االتفاق لتقدي
مائة من الحد األدنى في ال 20مع العلم أّن نسبة من الخطة لالجتماع الثمانين أو الحادي والثمانين،  الثانية

 .لإلنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقھا
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AFGHANISTAN
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $120,000 $15,600 $135,600
Noted that the Agreement has been updated based on the HCFC 
consumption baseline under Article 7 data and the transfer of 
Germany’s component to UNIDO in accordance with decision 
77/16.

3.5

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $83,000 $7,470 $90,470
Noted that the Agreement has been updated based on the HCFC 
consumption baseline under Article 7 data and the transfer of 
Germany’s component to UNIDO in accordance with decision 
77/16.

2.5

$203,000 $23,070 $226,070Total for Afghanistan 6.0

ANGOLA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $450,000 $31,500 $481,500
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 
baseline. The Government and UNDP were requested to deduct 
9.18 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

4.0

$450,000 $31,500 $481,500Total for Angola 4.0

ARGENTINA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(management and coordination)

IBRD $66,000 $4,620 $70,620

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 the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 50 per cent by 2022; to ban, no later than 
1 January 2022, the import and use of HCFC-141b, pure or 
contained in pre blended polyols, for the manufacture of 
polyurethane foam; to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-141b for flushing refrigeration circuits 
during servicing; and to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-22 and HCFC-142b for the manufacture 
of extruded polystyrene foam. The Government of Argentina, 
UNIDO, the World Bank, and the Government of Italy were 
requested to deduct 115.19 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $125,000 $8,750 $133,750

The Government, UNIDO and the World Bank were requested to 
submit the project completion report to the second meeting in 
2019.

1.2

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(monitoring and reporting of HCFC-22 production)

IBRD $7,500 $525 $8,025

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 the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 50 per cent by 2022; to ban, no later than 
1 January 2022, the import and use of HCFC-141b, pure or 
contained in pre blended polyols, for the manufacture of 
polyurethane foam; to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-141b for flushing refrigeration circuits 
during servicing; and to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-22 and HCFC-142b for the manufacture 
of extruded polystyrene foam. The Government of Argentina, 
UNIDO, the World Bank, and the Government of Italy were 
requested to deduct 115.19 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $645,746 $45,202 $690,948 4.80

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 the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 50 per cent by 2022; to ban, no later than 
1 January 2022, the import and use of HCFC-141b, pure or 
contained in pre blended polyols, for the manufacture of 
polyurethane foam; to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-141b for flushing refrigeration circuits 
during servicing; and to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-22 and HCFC-142b for the manufacture 
of extruded polystyrene foam. The Government of Argentina, 
UNIDO, the World Bank, and the Government of Italy were 
requested to deduct 115.19 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

6.2

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Italy $250,000 $32,500 $282,500 4.80

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 the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 50 per cent by 2022; to ban, no later than 
1 January 2022, the import and use of HCFC-141b, pure or 
contained in pre blended polyols, for the manufacture of 
polyurethane foam; to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-141b for flushing refrigeration circuits 
during servicing; and to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-22 and HCFC-142b for the manufacture 
of extruded polystyrene foam. The Government of Argentina, 
UNIDO, the World Bank, and the Government of Italy were 
requested to deduct 115.19 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

2.9
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

IBRD $834,025 $58,382 $892,407 9.51

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 the 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 50 per cent by 2022; to ban, no later than 
1 January 2022, the import and use of HCFC-141b, pure or 
contained in pre blended polyols, for the manufacture of 
polyurethane foam; to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-141b for flushing refrigeration circuits 
during servicing; and to ban, no later than 1 January 2022, the 
import and use of HCFC-22 and HCFC-142b for the manufacture 
of extruded polystyrene foam. The Government of Argentina, 
UNIDO, the World Bank, and the Government of Italy were 
requested to deduct 115.19 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

11.1

$1,928,271 $149,979 $2,078,250Total for Argentina 21.4

BELIZE
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second 
tranche)

UNEP $96,000 $12,480 $108,480

Approved on the understanding that if Belize 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 had been updated based on the established HCFC 
baseline for compliance; and that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 2.80 ODP 
tonnes, calculated using actual consumption of 2.51 ODP tonnes 
and 3.09 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.8

HCFC phase-out management plan (stage I, second 
tranche)

UNDP $6,500 $585 $7,085

Approved on the understanding that if Belize 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 had been updated based on the established HCFC 
baseline for compliance; and that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption is 2.80 ODP 
tonnes, calculated using actual consumption of 2.51 ODP tonnes 
and 3.09 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, 
under Article 7 of the Montreal Protocol.

0.2

$102,500 $13,065 $115,565Total for Belize 1.0
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BHUTAN
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Bhutan

BURKINA FASO
SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 7/2017-6/2019)

UNEP $92,685 $0 $92,685

$92,685 $92,685Total for Burkina Faso

CAMBODIA
SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase 
IX:7/2017-6/2019)

UNEP $144,214 $0 $144,214

$144,214 $144,214Total for Cambodia

CHILE
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 7/2017-6/2019)

UNDP $238,784 $16,715 $255,499

$238,784 $16,715 $255,499Total for Chile

COLOMBIA
SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
11/2017-10/2019)

UNDP $352,768 $24,694 $377,462

$352,768 $24,694 $377,462Total for Colombia

4



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/79/51 
Annex VIII

CONGO, DR
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

Approved on the understanding that if the starting point for 
aggregate reduction in HCFC consumption was revised at a future 
meeting, the funding would be adjusted accordingly and the 
balance would be returned at the same meeting.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that if the starting point for 
aggregate reduction in HCFC consumption was revised at a future 
meeting, the funding would be adjusted accordingly and the 
balance would be returned at the same meeting.

$70,000 $7,900 $77,900Total for Congo, DR

EGYPT
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(project management and monitoring)

UNDP $42,306 $2,961 $45,268

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline and noted that the Government had also committed to 
reducing HCFC consumption by 35 per cent by 2020. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC 141b 
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2018, 
pursuant to decision 65/38; to ban the import, use and export of 
HCFC-141b in bulk and the export of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols by 1 January 2020; to ban the use of HCFCs 
and blends of HCFCs in the manufacture of extruded polystyrene 
foam by 1 January 2023; and to ban the import of HCFC-142b 
and blends of HCFC-142b by 1 January 2023. The Government 
was invited, on an exceptional basis, to submit, once a technology 
had been selected, and prior to 1 January 2020, a proposal, as 
part of stage II, to convert the domestic air-conditioning sector to 
alternatives with low global-warming potential. Noted that the 
Government would have flexibility to allocate funding to the 
eligible enterprises in the polyurethane foam sector for which 
funding had been not requested, if that were deemed necessary 
during implementation. The Government of Egypt, UNDP, 
UNEP, UNIDO and the Government of Germany were requested 
to deduct 146.97 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding, including 4.4 ODP 
tonnes pursuant to decision 76/40.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(extruded polystyrene foam sector)

UNDP $727,211 $50,905 $778,116 4.42

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline and noted that the Government had also committed to 
reducing HCFC consumption by 35 per cent by 2020. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC 141b 
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2018, 
pursuant to decision 65/38; to ban the import, use and export of 
HCFC-141b in bulk and the export of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols by 1 January 2020; to ban the use of HCFCs 
and blends of HCFCs in the manufacture of extruded polystyrene 
foam by 1 January 2023; and to ban the import of HCFC-142b 
and blends of HCFC-142b by 1 January 2023. The Government 
was invited, on an exceptional basis, to submit, once a technology 
had been selected, and prior to 1 January 2020, a proposal, as 
part of stage II, to convert the domestic air-conditioning sector to 
alternatives with low global-warming potential. Noted that the 
Government would have flexibility to allocate funding to the 
eligible enterprises in the polyurethane foam sector for which 
funding had been not requested, if that were deemed necessary 
during implementation. The Government of Egypt, UNDP, 
UNEP, UNIDO and the Government of Germany were requested 
to deduct 146.97 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding, including 4.4 ODP 
tonnes pursuant to decision 76/40.

9.1

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $230,000 $27,480 $257,480 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline and noted that the Government had also committed to 
reducing HCFC consumption by 35 per cent by 2020. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC 141b 
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2018, 
pursuant to decision 65/38; to ban the import, use and export of 
HCFC-141b in bulk and the export of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols by 1 January 2020; to ban the use of HCFCs 
and blends of HCFCs in the manufacture of extruded polystyrene 
foam by 1 January 2023; and to ban the import of HCFC-142b 
and blends of HCFC-142b by 1 January 2023. The Government 
was invited, on an exceptional basis, to submit, once a technology 
had been selected, and prior to 1 January 2020, a proposal, as 
part of stage II, to convert the domestic air-conditioning sector to 
alternatives with low global-warming potential. Noted that the 
Government would have flexibility to allocate funding to the 
eligible enterprises in the polyurethane foam sector for which 
funding had been not requested, if that were deemed necessary 
during implementation. The Government of Egypt, UNDP, 
UNEP, UNIDO and the Government of Germany were requested 
to deduct 146.97 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding, including 4.4 ODP 
tonnes pursuant to decision 76/40.

2.6
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $1,309,892 $91,692 $1,401,584 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline and noted that the Government had also committed to 
reducing HCFC consumption by 35 per cent by 2020. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC 141b 
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2018, 
pursuant to decision 65/38; to ban the import, use and export of 
HCFC-141b in bulk and the export of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols by 1 January 2020; to ban the use of HCFCs 
and blends of HCFCs in the manufacture of extruded polystyrene 
foam by 1 January 2023; and to ban the import of HCFC-142b 
and blends of HCFC-142b by 1 January 2023. The Government 
was invited, on an exceptional basis, to submit, once a technology 
had been selected, and prior to 1 January 2020, a proposal, as 
part of stage II, to convert the domestic air-conditioning sector to 
alternatives with low global-warming potential. Noted that the 
Government would have flexibility to allocate funding to the 
eligible enterprises in the polyurethane foam sector for which 
funding had been not requested, if that were deemed necessary 
during implementation. The Government of Egypt, UNDP, 
UNEP, UNIDO and the Government of Germany were requested 
to deduct 146.97 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding, including 4.4 ODP 
tonnes pursuant to decision 76/40.

10.8

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(air-conditioning sector)

UNIDO $347,036 $24,293 $371,329 6.35

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline and noted that the Government had also committed to 
reducing HCFC consumption by 35 per cent by 2020. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC 141b 
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2018, 
pursuant to decision 65/38; to ban the import, use and export of 
HCFC-141b in bulk and the export of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols by 1 January 2020; to ban the use of HCFCs 
and blends of HCFCs in the manufacture of extruded polystyrene 
foam by 1 January 2023; and to ban the import of HCFC-142b 
and blends of HCFC-142b by 1 January 2023. The Government 
was invited, on an exceptional basis, to submit, once a technology 
had been selected, and prior to 1 January 2020, a proposal, as 
part of stage II, to convert the domestic air-conditioning sector to 
alternatives with low global-warming potential. Noted that the 
Government would have flexibility to allocate funding to the 
eligible enterprises in the polyurethane foam sector for which 
funding had been not requested, if that were deemed necessary 
during implementation. The Government of Egypt, UNDP, 
UNEP, UNIDO and the Government of Germany were requested 
to deduct 146.97 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding, including 4.4 ODP 
tonnes pursuant to decision 76/40.

1.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

UNIDO $1,699,713 $118,980 $1,818,693 8.15

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline and noted that the Government had also committed to 
reducing HCFC consumption by 35 per cent by 2020. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC 141b 
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2018, 
pursuant to decision 65/38; to ban the import, use and export of 
HCFC-141b in bulk and the export of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols by 1 January 2020; to ban the use of HCFCs 
and blends of HCFCs in the manufacture of extruded polystyrene 
foam by 1 January 2023; and to ban the import of HCFC-142b 
and blends of HCFC-142b by 1 January 2023. The Government 
was invited, on an exceptional basis, to submit, once a technology 
had been selected, and prior to 1 January 2020, a proposal, as 
part of stage II, to convert the domestic air-conditioning sector to 
alternatives with low global-warming potential. Noted that the 
Government would have flexibility to allocate funding to the 
eligible enterprises in the polyurethane foam sector for which 
funding had been not requested, if that were deemed necessary 
during implementation. The Government of Egypt, UNDP, 
UNEP, UNIDO and the Government of Germany were requested 
to deduct 146.97 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding, including 4.4 ODP 
tonnes pursuant to decision 76/40.

22.9

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

UNDP $272,835 $19,098 $291,933 9.69

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of its 
baseline and noted that the Government had also committed to 
reducing HCFC consumption by 35 per cent by 2020. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC 141b 
contained in imported pre-blended polyols by 1 January 2018, 
pursuant to decision 65/38; to ban the import, use and export of 
HCFC-141b in bulk and the export of HCFC-141b contained in 
pre-blended polyols by 1 January 2020; to ban the use of HCFCs 
and blends of HCFCs in the manufacture of extruded polystyrene 
foam by 1 January 2023; and to ban the import of HCFC-142b 
and blends of HCFC-142b by 1 January 2023. The Government 
was invited, on an exceptional basis, to submit, once a technology 
had been selected, and prior to 1 January 2020, a proposal, as 
part of stage II, to convert the domestic air-conditioning sector to 
alternatives with low global-warming potential. Noted that the 
Government would have flexibility to allocate funding to the 
eligible enterprises in the polyurethane foam sector for which 
funding had been not requested, if that were deemed necessary 
during implementation. The Government of Egypt, UNDP, 
UNEP, UNIDO and the Government of Germany were requested 
to deduct 146.97 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
HCFC consumption eligible for funding, including 4.4 ODP 
tonnes pursuant to decision 76/40.

3.1

$4,628,993 $335,410 $4,964,403Total for Egypt 50.4

8



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/79/51 
Annex VIII

EL SALVADOR
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.

$30,000 $2,700 $32,700Total for El Salvador

GABON
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $119,900 $10,791 $130,6914.9

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $50,100 $6,513 $56,613

$170,000 $17,304 $187,304Total for Gabon 4.9

GUYANA
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 11/2017-10/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Guyana

LEBANON
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $124,760 $9,357 $134,117
The Government of Lebanon and UNDP were requested to 
submit the project completion report to the last meeting of the 
Executive Committee in 2018.

12.4

$124,760 $9,357 $134,117Total for Lebanon 12.4

MACEDONIA, FYR
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (phase I, seventh 
tranche)

UNIDO $82,000 $6,150 $88,1500.1

$82,000 $6,150 $88,150Total for Macedonia, FYR 0.1
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MAURITIUS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (third tranche) Germany $332,750 $40,140 $372,890
Approved on the understanding that Mauritius had consumption 
in the service sector only and training activities for servicing 
agencies would result in smoother and faster adoption of the 
identified technologies; that the Government of Mauritius would 
provide co-financing for the approved demonstration and user-
incentive programme for conversion to technologies with low 
global-warming potential, thereby demonstrating a strong 
commitment from the Government to support the adoption of 
such technologies; and that, if Mauritius were to decide to 
proceed with retrofits to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, along with the associated 
servicing, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with relevant standards and 

3.1

$332,750 $40,140 $372,890Total for Mauritius 3.1

MEXICO
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase 
XIII: 7/2017-6/2019)

UNIDO $316,160 $22,131 $338,291

$316,160 $22,131 $338,291Total for Mexico

MONGOLIA
SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mongolia

NAMIBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (third tranche) Germany $270,000 $32,700 $302,7002.7

SEVERAL
Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
7/2017-6/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$355,000 $32,700 $387,700Total for Namibia 2.7
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PERU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $24,671 $2,220 $26,891

The Government of Peru, UNDP and UN Environment were 
requested to submit the project completion report to the second 
meeting of the Executive Committee in 2018.

0.9

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $5,000 $650 $5,650

The Government of Peru, UNDP and UN Environment were 
requested to submit the project completion report to the second 
meeting of the Executive Committee in 2018.

0.2

$29,671 $2,870 $32,541Total for Peru 1.1

PHILIPPINES
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2018-12/2019)

UNEP $231,850 $0 $231,850

$231,850 $231,850Total for Philippines

QATAR
SEVERAL
Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 
8/2017-7/2019)

UNIDO $113,920 $7,974 $121,894

$113,920 $7,974 $121,894Total for Qatar

SERBIA
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $14,450 $1,879 $16,329
Approved on an exceptional basis and on the understanding that 
the approved funds would not be transferred to UNIDO and UN 
Environment until the Secretariat had reviewed the verification 
report and confirmed that the Government of Serbia was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee; and that 
as part of its annual progress report UNIDO would report on the 
status of manufacturing of low-GWP systems at the converted 
refrigeration and air-conditioning manufacturing enterprises.
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $67,800 $5,085 $72,885
Approved on an exceptional basis and on the understanding that 
the approved funds would not be transferred to UNIDO and UN 
Environment until the Secretariat had reviewed the verification 
report and confirmed that the Government of Serbia was in 
compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 
between the Government and the Executive Committee; and that 
as part of its annual progress report UNIDO would report on the 
status of manufacturing of low-GWP systems at the converted 
refrigeration and air-conditioning manufacturing enterprises.

$82,250 $6,964 $89,214Total for Serbia

TOGO
PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $62,000 $8,060 $70,060
Approved on the understanding that Togo had consumption in the 
servicing sector only; and that the financial incentive scheme 
would enhance the sustainability of the training of servicing 
technicians, and that end-users would provide co-financing to 
participate in the scheme.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $150,000 $11,250 $161,250
Approved on the understanding that Togo had consumption in the 
servicing sector only; and that the financial incentive scheme 
would enhance the sustainability of the training of servicing 
technicians, and that end-users would provide co-financing to 
participate in the scheme.

3.9

$212,000 $19,310 $231,310Total for Togo 3.9

TRINIDAD AND TOBAGO
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2018-12/2019)

UNDP $85,000 $5,950 $90,950

$85,000 $5,950 $90,950Total for Trinidad and Tobago

ZIMBABWE
SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
IX: 7/2017-6/2019)

UNEP $189,750 $0 $189,750

$189,750 $189,750Total for Zimbabwe

110.9GRAND TOTAL $10,821,326 $775,882 $11,597,208
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Sector Tonnes Funds approved  (US$)
Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51
Annex VIII

(ODP)

IBRD 11.1 $907,525 $63,527 $971,052
UNDP 29.7 $2,374,835 $168,086 $2,542,921
UNEP 7.1 $1,626,049 $79,162 $1,705,211
UNIDO 55.9 $5,060,167 $359,768 $5,419,935

5.9 $602,750 $72,840 $675,590Germany
2.9 $250,000 $32,500 $282,500Italy

BILATERAL COOPERATION
Phase-out plan 8.7 $852,750 $105,340 $958,090

8.7 $852,750 $105,340 $958,090TOTAL:
INVESTMENT PROJECT
Phase-out plan 103.8 $7,763,445 $582,478 $8,345,923

103.8 $7,763,445 $582,478 $8,345,923TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Phase-out plan $100,000 $10,600 $110,600
Several $2,105,131 $77,464 $2,182,595

$2,205,131 $88,064 $2,293,195TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 112.5 $10,821,326 $775,882 $11,597,208
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Balances on projects returned at the 79th meeting 
    

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
Germany (per decision 79/3(a)(viii))* 5,275 686 5,961 
Italy (per decision 79/3(a)(iv))** 177,992 23,139 201,131 
Spain (per decision 79/3(a)(iv))** 1,837 214 2,051 
UNDP (per decision 79/3(a)(iii) -97,064 -7,159 -104,223 
UNEP (per decision 79/3(a)(ii)) 1,291,131 147,728 1,438,859 
UNIDO (per decision 79/3(a)(ii)) 486,204 35,219 521,423 
Total 1,865,375 199,827 2,065,202 
*Offset against bilateral projects approved at the 79th meeting   
**Cash transfer    

    
    Net allocations based on decisions of the 79th meeting 

    Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
Germany 597,475 72,154 669,629 
Italy 250,000 32,500 282,500 
UNDP  2,471,899 175,245 2,647,144 
UNEP 334,918 -68,566 266,352 
UNIDO 4,573,963 324,549 4,898,512 
World Bank 907,525 63,527 971,052 
Total  9,135,780 599,408 9,735,188 
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 التاسع رفـقالم
  

  افمتعدد األطرالواللجنة التنفيذية للصندوق  جمھورية أفغانستان االسالميةحكومة بين  معدل اتّفاق
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  
ن الحد يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية أفغانستان واإلسالمي (البلد) واللجنة التنفيذية بشأ 1- .1

ألف ("المواد") الى مستوى مستدام -1من استخدام المواد الخاضعة للرقابة المستنفدة لألوزون الواردة في التذييل
وفقا للجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير/ كانون الثاني  1طن من قدرات استنفاد األوزون قبل  15.34قدره 

 مونتلایر.

من  2- 1االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

تعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية ب ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

(الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخالمجموعة األولى) مواد المرفق جيم، 

 في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد  3-1- 4ألفقي ا

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھن 3- ا
ر اللجنة التنفيذية ھذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1- 3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3نفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة الت
 التمويل").

المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على النحو ق("األھداف والتمويل") من ھذا االتفا ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  المذكورة

 (ب) من ھذا االتفاق. 5المبيّن في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المب 60قبل  بالشروط التالية يّن في الجدول الزمني يوما
 التمويل: للموافقة على

ميع ھي ج ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنيةأن يكون البلد قد حق )أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

رامج نات البتزام باإلبالغ ببيااليوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

حقق ن ھذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  )ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ  ةرير وخطألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل رير عن تنفيذ الشريحة 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  20زيد عن من الشريحة الموافق عليھا سابقا ي

  صرفت بالكامل؛

ّدم   (د)  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشفيھ ريحة تموي
ى موعد اكتم بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،لتالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلا ع أو حت ال جمي

  لخطة؛على ھذه اتھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  

تأكيد من الحكومة  أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد  ھــ)
، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

جدول لبلد لوكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امتثال ا
  التفاق.ھذا ا إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مدة

  
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

المحّددة في التذييل  ھاومسؤوليات ھاوفقاً ألدوار ھذا الرصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 
 .(ب)5قّل على النحو المبيّن في الفقرة الفرعية ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المست -5

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقا

صيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، التخ
بصورة إجمالية (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة  30على 
أما إعادات التخصيص غير الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

قيد التنفيذ، ويتّم  المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ
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

 د، وبصفة خاصةـتبريات الـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ  )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن  )ب( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 ذ الخطة.خالل تنفي 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي يضطلع بھا أونيابة عنه   -9-
للوفاء بااللتزامات الواردة في االتفاق. ووافق برنامج األمم المتحدة للبيئة (برنامج البيئة لألمم المتحدة) على أن 

) واليونيدو (الفترة 2016(الفترة من ديسمبر/ كانون األول  افقت حكومة ألمانيايكون الوكالة المنفذة الرئيسية، وو
على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة تحت قيادة الوكالة المنفذة  )2020الى  2016من ديسمبر/ كانون األول 

ييم التي قد تجري بموجب برامج الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويوافق البلد على عمليات التق
  عمل الرصد والتقييم لبروتوكول مونتلایر أو بموجب برنامج تقييم ألي وكالة منفذة تشترك في ھذا االتفاق.

تتولى الوكالة المنفذة الرئيسية المسؤولية عن االضطالع باألنشطة الواردة في الخطة على النحو الوارد   - 10-
ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع التغييرات الموافق عليھا كجزء تفاصيله في التقديم األول لخط

(ب). 5من تقديمات الشرائح التالية بما في ذلك عملية التحقق المستقل دون أن يقتصر عليھا بحسب الفقرة الفرعية 
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وقيت المناسب وتسلسل األنشطة وتتضمن ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان الت
خالل التنفيذ. كما تقدم الوكاالت المنفذة المتعاونة الدعم للوكالة المستنفدة الرئيسية من خالل تنفيذ األنشطة الواردة 

باء بموجب التنسيق الشامل مع الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت -6في التذييل 
نفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤولية بموجب ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسق للخطة، الم

بما في ذلك اجتماعات التنسيق الدورية. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ على أن تزود الوكالة المنفذة 
  ألف.-2من التذييل  6-2و 4-2و 2-2الواردة في الصفوف الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة الرسوم 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
ن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لألف-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 وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. تتحقق قبل تسل أن ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  استنفاد األوزون.مقدرة بأطنان قدرات 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 

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

تفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل ھذا اال عناصر خضعتلن  12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا نةالمتعاو
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

اية السنة التالية في نھواالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
إلى ) ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ- 4لمتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل لية لتنفيذ األنشطة اماال

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا 

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

ان االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة جمھورية أفغانستان اإلسالمية يحل ھذا االتفاق المحدث مك 16
  واللجنة التنفيذية خالل االجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية.
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  التذييالت   

  
 ألف: المواد -1التذييل 

 
  نقطة البداية للتخفيضات الكلية المستدامة المجموعة التذييل المواد

   فاد األوزون)(طن من قدرات استن
 23.60 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

المعلمة 
السنة /

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1-1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 درات استنفاد األوزون)(أطنان من ق

 الينطبق 15.34 21.24 21.24 21.24 21.24 21.24 23.60 23.60  

الحد األقصى المسموح به   من إجمالي  1-2
االستھالك  الوارد في الملحق جيم، 

المجوعة األولى (طن من قدرات استنفاد 
  األوزون)

 قالينطب 15.34 21.24 21.24 21.24 21.24 21.24 23.60 23.60  

وافقت اليونيب بصفتھا الوكالة المنفذة  2-1
الرئيسية على التمويل بمبلغ (دوالر 

أمريكي)

120,000 0 0 118,000 0 0 120,000 0 0 40,825 398,825 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
(دوالر أمريكي)

15,600 0 0 15,340 0 0 15,600 0 0 5,307 51,847 

ر المنفذة المتعاونة (ألمانيا) (دوالوكالة ال 2-3
 أمريكي)

37,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,062 

تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة (دوالر  2-4
 أمريكي)

4,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,818 

وافقت الوکالة المنفذة المتعاونة  2-5
(دوالر  ليالتمو ی) علدويوني(ال
)کييأمر

0 0 0 0 0 131,938 83,000 0 0 28,276 243,214 

دعم الوکالة المنفذة  فيتکال 2-6
 )کييالمتعاونة (دوالر أمر

0 0 0 0 0 11,874 7,470 0 0 2,545 21,889 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-1
أمريكي)

157,062 0 0 118,000 0 131,938 203,000 0 0 69,101 679,101 

 78,554 7,852 0 0 23,070 11,874 0 15,340 0 0 20,418 )إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي 3-2
إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-3

 أمريكي)
177,480 0 0 133,340 0 143,812 226,070 0 0 76,953 757,655 

 8.26 (طن من قدرات استنفاد األوزون) التي تم االتفاق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 22-مجموع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-1-1
 n/a التي يتعين تحقيقھا من خالل المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-1-2
 15.34 نفاد األوزون)(طنا من قدرات است 22-المتبقي من االستھالك المؤھل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-1-3

 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
في السنة المحددة  الثانيل االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 ألف.-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:المقدمة رير وخطة تنفيذ الشرائح سوف يتألف تق  1

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 

ازات ى اإلنج ذلك عل ي  الضوء ك ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح والخب
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ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ر  تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ رات  أيضاالمعلوم ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ديمھا، كحاالت ال ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ت

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

تفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن (أ) من اال5المحددة 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 م تق5ألف، كم ا ل اق. وم رر (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 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي للنش  (ج) طلع بھوصف خط ي سيُض ذ  ااطات الت ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ي أن يتضمن  ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس التج

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
رأ ع ذا الوصف المنظور أن تط ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش نةل رة  الس ي الفق ددة ف المح

(د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا 5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

يالخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) اتللقاعدة  لتقرير والخطة، تدرج ف ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة ، كال من السرود والوصف الخاكل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1ص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة غ ة، سوف يشمل أعاله. ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  ) أعاله.(د1

      

  ألف: مؤسسات الرصد وأدوارھا-5التذييل 
 
ستقدم وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة  تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  .1

 .و منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الھيدروكلوروفلوروكربونية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

ة 2 ند اليونيب عملي ة والتحقق من  سوف تس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم رصد وضع خطة إدارة إزال
 إنجاز أھداف األداء المحددة في الخطة إلى شركة محلية مستقلة أو لخبراء استشاريين محليين.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
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على النحو  ة المشروعـفي وثيقاألنشطة تحدد  ة منـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1

  :التالي

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراقوالت ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يوالتقدم المحرز بع التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
اتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وعات تمھيدوتقارير إتمام المشر الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

 ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة ؛الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية ضمان وج  (ح) ة ومتسمة بالش ود 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 م 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي ن االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات   )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1ورة في التذييل المذك
 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
  وع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:المشر
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  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  والر أمريكيد 166التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك قدرات استنفاد األوزون من من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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1 

   العاشر رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  حكومة بليزبين محدث اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  
يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة بليز (البلد) واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستخدام الخاضع للرقابة  1

طن قدرات  1.82ألف ("المواد")الى مستوى مستدام قدره -1نفدة لألوزون الواردة في التذييل من المواد المست
 امتثاال للجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر. 2020استنفاد األوزون قبل األول من يناير/ كانون الثاني 

ى النحو المب 2- واّد عل من  2-1ّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للم
ذييل  ل") -2الت داف والتموي ف ("األھ ن  أل ي لفضال ع دول الزمن يضلالج ونتلایر تخف ول م واد  ببروتوك ع الم لجمي

ّددة  ألف.-1المشار إليھا في التذييل  ل المح داتھا بالتموي ة بتعّھ ة التنفيذي ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن
ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك  ،3في الفقرة  ل من الصندوق المتع د من التموي ي مزي يفقد الحق في طلب أو تلّق

ذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  ه لالستھالك ألف -2من الت (الحد األقصى المسموح ب
ع طوة النھائيباعتباره الخالكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى)  اق لجمي ذا االتف ة في التخفيضات بموجب ھ

و  3-1-4 ينألفقيا ينجاوز المستوى المحدد في الصفألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المواد المحددة في التذييل 
 المواد.من كل من  4-2-3

اق، ت 3- ذا االتف قرھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ ة، من حيث واف ة التنفيذي وفير  اللجن ى ت دأ، عل المب
ذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ة ھ ة التنفيذي ر اللجن

ى  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  ة عل ي للموافق ألف ("الجدول الزمن
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2لتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل سوف ي 4-
ة  ة أو إجراء تحّقق مستقّل بتكليف من الوكال ى الثنائي ذكورة، عل ق حدود االستھالك الم ذة ذات الصلة من تحقي المنّف

 (ب) من ھذا االتفاق.5النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

د  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- اء البل في حالة عدم وف
ي  60قبل  بالشروط التالية ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اع اللجن يوماً على األقل من اجتم

 للموافقة على التمويل :

د ح )أ( د ق ون البل ي قأن يك ة ھ نوات المعني ة. والس نوات المعنّي ع الس ددة لجمي داف المح ع جق األھ مي
واد  ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيھ ي تم نة الت ذ الس نوات من الس

ا الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلبالغ ببيان. وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھ زام ب رامج الت ات الب
 اع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتم

ررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  )ب( ةق ة التنفيذي ذ ت اللجن ا التحقق أن ھ
 غير مطلوب؛

ذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج) ألف ("شكل تقرير وخطة تنفي
دم من من السنوات التقويمية السابقةسنة كل طي تغ") ائحالشر ، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متق

اح  ل المت دل صرف التموي ابقا وأن مع التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا س
د  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  ا ق ة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھ في المائ

  فت بالكامل؛صر



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 
Annex X 

 

2 

ّدم   (د) ة أن يكون البلد قد ق ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ا لب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ل الفيھ شريحة تموي

ع أو حتى موعد اكت فسھا،بما في ذلك ھذه السنة ن ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي م
رة ريحة األخي ة الش ي حال ه ف واردة في طة ال ى  ،األنش د حصل عل ون ق ا موافقوأن يك ذه تھ ى ھ عل

  الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
اً تنفيذ األنشطة الواردة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وتبلغ عن ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار")  -5التذييـل  وفق
ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في  -5المحّددة في التذييل  ھاومسؤوليات ھاألدوار

 .(ب)5الفقرة الفرعية 

ا، أو جزء توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إو 7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب ع
. وإعادات ألف-1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق 

ريحة وأن  ذ الش ة تنفي ي خط بقاً ف ق مس ب أن ُتًوثَّ ّية يج ديالت رئيس ّنفة كتع االتخصيص المص ق عليھ ة  تواف اللجن
ؤثر (د).  5ة، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية التنفيذي ي ت بصورة وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص الت

ق بقواعد أو  منفي المائة أو أكثر  30 علىإجمالية  ي يمكن أن تتعل ائل الت تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المس
ؤ ي ت رات الت دد األطراف، أو التغيي اق. سياسات الصندوق المتع ذا االتف ديل أي شرط من ھ ى تع ادات دي إل ا إع أم

ية ديالت رئيس ي تكون  ،التخصيص غير المصّنفة كتع ا، والت ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي يمكن إدماجھ ف
ة  الغ متبقي اد أي مب ى عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تع إل

 الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

ة  )أ( اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف د تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ ي ق الت
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن  )ب( واردة ب ار الكامل الشروط ال بعين االعتب
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ومعن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9- ي يق ة األنشطة الت ا أو  كاف بھ
اق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا ذا االتف اء بااللتزامات بموجب ھ د وافمن أجل الوف م المتحدة قوق امج األم ة برن  للبيئ

ائي لرئيسية") كما وافقكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة ايعلى أن  م المتحدة اإلنم ى أن  برنامج األم عل
ق بأنشطة كون الوكالة المنفذة المتعاوي ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف نة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكال

د تجر البلد بموجب ھذا االتفاق. ي ق يم الت ات التقي ى عملي يم  ىوُيوافق البلد عل ال الرصد والتقي رامج أعم في إطار ب
ذا ع ابالتابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت ذتين المشتركتين في ھ ألي من الوكالتين المنف

 االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزال

ة  رة الفرعي ا للفق ال ال الحصر التحقق المستقل وفق ى سبيل المث ك عل ا في ذل ة، بم المقدمة بخصوص الشرائح التالي
ية 5 ذة الرئيس ة المنف د الوكال ى تزوي دأ، عل ث المب ن حي ة م ة التنفيذي ق اللجن ة و(ب). وتواف ذة المتعاون ة المنف الوكال

 ألف.-2من التذييـل   4-2و  2-2 يناألفقي ينة في الصفبالرسوم المبّينـ

ة ب 11- ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم المحددة في  إزال
ه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب اق، فعندئ ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتف
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د لن يحّق له الحصول على التموي ديرھا، أن تعي ة، حسب تق ل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقا

رر ل التزاماته التي كان من المق ل تس ل الأن تتحقق قب ل. م شريحة التموي ى التموي ة عل ة في إطار جدول الموافق تالي
ذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية  ل طن  -7ر المحّددة في الت ف، عن ّك أل

ر الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  تنفاد األوزون.من تخفيضات االستھالك غي درات اس ان ق درة بأطن وسوف  مق
رارات ذات تناقش اللج ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل ة من حاالت عدم امتث ة كل حال ة التنفيذي ن

 .5الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ل خضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة اليلن  12-  ى تموي ؤثر عل د ي تقبل ق تنفيذية في المس
 أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ة التنفيذي 13- ول من اللجن د ألي طلب معق ذة سوف يستجيب البل ة المنف ية والوكال ذة الرئيس ة المنف ة ومن الوكال
وع خاص المتعاونة اق. وبن ذا االتف ذ ھ ه أن لتيسير تنفي ة علي ذة المتعاون ة المنف ذة الرئيسية والوكال ة المنف يح للوكال  يت
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

ا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14- رن بھ اق المقت ة واالتف ة السنة التالي في نھاي
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2د أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا ح

ة التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق رة  (د)5ا للفقرة الفرعي اإتمام، فسيرجأ 7والفق ة السنة  ھ ى نھاي حت
ى ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4عليھا في التذييل لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص ماال ) إل

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
ا اق لھ ذا االتف تعملة في ھ ة المصطلحات المس اق. وكاف تّم  ھذا االتف م ي ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ المعن

 تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

اق الم  16 ذا االتف دثيحل ھ ة خالل  ح ة التنفيذي ز واللجن ة بلي ين حكوم ه ب م التوصل إلي ذي ت اق ال ان االتف مك
 االجتماع الثاني والستين للجنة المركزية.
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  تذييالتال

 ألف: المواد -1التذييل 
 

   وزون)(طن من قدرات استنفاد األ نقطة البداية للتخفيضات الكلية المستدامة  المجموعة التذييل لموادا
 2.68 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.12 األولى جيم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010    

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من 

 قدرات استنفاد األوزون)

 الينطبق 1.82 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.80 2.80الينطبقالينطبقالينطبق

الحد األقصى المسموح به    1-2
الوارد  من إجمالي االستھالك 

جيم، المجوعة  المرفقفي 
األولى (طن من قدرات 

   استنفاد األوزون)

 الينطبق 1.82 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.80 2.80الينطبقالينطبقالينطبق

التمويل الذى وافق عليه  2-1
برنامج األمم المتحدة للبيئة 

بوصفه الوكالة المنفذة 
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

80,000 0  0  0  0  0  96,000 0  0  0  37,500 213,500 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

10,400 0  0  0  0  0  12,480 0  0  0  4,875 27,755 

التمويل الذى وافق عليه  2-3
اليوئندبى بوصفه الوكالة 

 (دوالر أمريكي) المتعاونة

60,000 0  0  0  0  0  6,500 0  0  0  0 66,500 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة  2-4
 (دوالر أمريكي)

5,400 0  0  0  0  0  585 0  0  0  0 5,985 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 (دوالر أمريكي)

140,000 0  0  0  0  0  102,500 0  0  0  37,500 280,000 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

15,800 0  0  0  0  0  13,065 0  0  0  4,875 33,740 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-3
 (دوالر أمريكي)

155,800 0  0  0  0  0  115,565 0  0  0  42,375 313,740 

  0.94  درات استنفاد األوزون)التي تم االتفاق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من ق 22-مجموع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-1-1
 n/a التي يتعين تحقيقھا من خالل المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-1-2

  1.74 وزون)(طنا من قدرات استنفاد األ 22-المتبقي من االستھالك المؤھل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-1-3

 0.04 التي تم االتفاق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) ب141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-2-1

 n/a د األوزون)التي يتعين تحقيقھا من خالل المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفا ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-2-2

 0.08 (طن من قدرات استنفاد األوزون) ب141-لھيدروكلوروفلوروكربونيةلالمتبقي من االستھالك المؤھل  4-2-3

  
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

يس قب 1- د ل ي موع ه ف ة علي ة للموافق رائح المقبل ل الش ي تموي يجري النظر ف انيس اع الث ي ل االجتم نة  ف الس
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 

 من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل
ھام ة إس واد، وكيفي لط  الم ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش مختل

التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة 
ك من  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل
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ر المعلومات ذات الصلة. وين رات  أيضابغي أن يشتمل التقري ى معلومات عن أي تغيي خاصة عل
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
ع السنوات ذات الصلة من التغييرات، وأن يقدم مبر ر المسرود جمي رات حدوثھا. وسيغطي التقري
ك أن يشمل أيضا معلومات 5المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف

  عن األنشطة في السنة الحالية؛

تھالك  (ب) ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد  تقري الم
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
ى النحو المحدد  ع السنوات ذات الصلة عل رة ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي في الفق

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ي سُيضطلع بھ  (ج) اطات الت ذ  اوصف خطي للنش ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ار. وينبغي أن يتضمن  ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق التجارب المكتس

ااصف أيضا الو ن رإلش ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
رة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف  المحددة في الفق

ة  ن الضروري 5الفرعي ر م ات اعتب دد أي تنقيح ي أن يح ا أن الوصف ينبغ اق. كم ن االتف (د) م
  ھا؛ا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن يإدخالھا على 

ن  (د) ة م ة  مجموع ات الكمي االمعلوم ة ب دة الخاص ي قاع درج ف ة، ت اتلللتقرير والخط ا و .بيان وفق
وب كل المطل ق بالش ا يتعل ة فيم ة التنفيذي ذھا اللجن ي تتخ لة الت ررات ذات الص ديم للمق ي تق ، ينبغ

ةستعدل ھذه المعلومات الكمي. والبيانات على االنترنت ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق  ة، التي يتع
ريحة ب ش ل طل ع ك ة م رة الفرعي ر الفق التقرير (انظ رود والوصف الخاص ب ن الس ال م (أ) 1، ك

ة  ة والنشاطات؛ 1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعي رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
أي تنقي ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنھ رة كم ا للفق املة وفق ة الش ى الخط حات تجرى عل

ة، 1الفرعية  ابقة والمقبل (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات الس
ة د والوكال  سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البل

  في ذلك؛ المنفذة الرئيسية

ة من موجز   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات ال
  (د) أعاله.1إلى 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

ذ حالة تنفي سوف تقدم وحدة األوزون الوطنية إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة تقارير مرحلية سنوية عن 1
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.خطة إدارة إزالة 

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
ى شركة م ق أھداف األداء، المحددة في الخطة، إل ة الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من تحقي حلي

 مستقلةأو خبراء استشاريين مستقلين. 
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  )برنامج األمم المتحدة للبيئة( ور الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: د -6التذييل 
  

  :التالية عن األنشطة مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـتك  1-
  

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
 إلزالة الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة ا

ي إع  (ب) د ف اعدة البل و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـط تنفيداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي

د   (ج) ا ق ة بھ نوية المرتبط طة الس ت وأن األنش د تحقق داف ق ن أن األھ ة م ة التنفيذي ق للجن أمين التحّق ت
 ألف.-4يذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل أُكملت على النحو المبّين في خطة تنف

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بال  )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4شرائح والخطة الش
ديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة ين المالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة   (ط)

رة   (ي) د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و ة منف ل كل وكال تموي

 أو ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

ار  2- ية باختي ذة الرئيس ة المنف تقوم الوكال ار، س ين االعتب ا بع َرب عنھ ذ أي آراء يع د وأخ ع البل اور م د التش بع
واد م ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ة مس ةنظم تھالك  الھيدروكلوروفلوروكربوني واس

ذييل  ي الت ذكورة ف واد الم ة -1الم الفقرة الفرعي اء ب ا ج ا لم ف، وفق ة 5أل رة الفرعي اق والفق ن االتف ن 1(ب) م (ب) م
 ألف.-4التذييل 
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  (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) المتعاونةباء: دور الوكالة المنفذة  -6التذييل 
  

  :التاليةنشطة األمسؤولة عن الوكالة المنفذة المتعاونة  تكون  1

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا   (ب) ى الوكال ةذمنفوكال ة، والرجوع إل ة المتعاون
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى   (ج) ذه األنشطة إل ة التقديم تقارير عن ھ ذةوكال ةدراجالرئيسية إل المنف ارير المجمع ا في التق ى  ھ عل
      .ألف-4النحو الوارد في التذييل 

  
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  

دار  ذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغمن ھ 11وفقا للفقرة   1- ل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن  2 500التموي
ذييل  2-1االستھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف من متري كّل طن  م ألف لكل سنة -2من الت قيل ا في تحق ھ

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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  الحادي عشرالمرفق   
  

  وجھات النظر التي أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
 االجتماع التاسع والسبعينفي  الموافق عليھا

  
 بوتان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لبوتان (المرحلة السابعة)  .1
لعام  7إلى أمانة الصندوق وعن بيانات المادة  2016أبلغ عن بيانات تنفيذ البرنامج للعام  البلدوالحظت مع التقدير أن 

وتان ملتزمة بالجدول الزمني المسّرع بتقدير أن حكومة ال عمإلى أمانة األوزون. كما رأت اللجنة التنفيذيّة  2016
كربون وأن البلد يتمتّع بنظام حصص وتراخيص تشغيلي ومنظّم بشكل جيّد. وأشارت فلوروإلزالة الھيدروكلورو

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لبوتان تّم تنفيذھا بشكل فاعل وفي الوقت اللجنة التنفيذيّة إلى أن خطة إدارة إزالة 
تقدير إلى أن البلد اتّخذ الخطوات الالزمة من أجل مع الالُمحّدد وإدراجھا في عمليّة التخطيط الوطنيّة. كما أشارت 

أن حكومة بوتان  من تنفيذيّة على ثقةالمباشرة بالمصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال. وبالتالي، اللجنة ال
ستواصل أنشطتھا على مستويات السياسات والمشروع حرًصا على أال يتجاوز استھالكھا السنوي 
للھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك األقصى المسموح به في اتفاق خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيّة مع اللجنة التنفيذيّة.

  فاسو بوركينا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لبوركينا فاسو (المرحلة الثانية  .2
إلى أمانة األوزون، ُمشيرةً إلى  2016عشر)، والحظت مع التقدير أن حكومة بوركينا فاسو أبلغت عن بيانات عام 

ألمانة الصندوق. كما أشارت اللجنة  2016البرنامج القطري لعام  امتثال البلد لبروتوكول مونتريال وعن بيانات تنفيذ
بما  ،التنفيذيّة إلى أن حكومة بوركينا فاسو اتّخذت بعض الخطوات من أجل إزالة استھالك المواد المستنفدة لألوزون

التراخيص من خالل نظام  الھيدروكلوروفلوروكربونيّةفي ذلك تنفيذ أعمال الرقابة على الواردات من المواد 
 حكومة الجمارك وفنيّي التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا للجھود التي تبذلھا موظفيوالحصص وتدريب 

واصل بوركينا فاسو تنفيذ المرحلة األولى من خطة يبوركينا فاسو وتأمل بالتالي، في غضون العاَمْين المقبلَْين، في أن 
لوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح إلعداد البلد لتحقيق خطوة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف

 .2020يناير/ كانون الثاني  1إستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول  يفي المائة ف 35الخفض بنسبة 

 يادكمبو

(المرحلة التاسعة)، يا داستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المرفق مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لكمبو .3
إلى أمانة األوزون، مبيّنة أنّھا في حال امتثال  2015لعام  7أبلغت عن بيانات المادة يا دوالحظت مع التقدير أن كمبو

في المئة  10المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بنسبة ل تخفيض استھالك جلتدبير مراقبة بروتوكول مونتريال من أ
أمانة الصندوق في الوقت إلى  2016قد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  يادوأن كمبو 2015في عام 
ا حول واردات نيا دتقدير أن لكمبوال مع. ورأت اللجنة التنفيذيّة الُمحّدد المواد ظام حصص وتراخيص منظّم جّدً

الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وصادراتھا، بما في ذلك التجھيزات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة. كما 
رأت اللجنة التنفيذيّة أن خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة تُنفَّذ كما ُخطّط لھا وتم إجراء أنشطة التوعية 

يا األنشطة على مستوى السياسات والمشروع إلعداد دبالتالي في أن تواصل كمبو فيذيّةاللجنة التن وتأملوالتثقيف، 
يناير/ كانون الثاني  1إستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول  يفي المائة ف 35البلد لتحقيق خطوة الخفض بنسبة 

2020.  
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 شيلي
 
 ةيالمؤسسي لشيلي (المرحلة الثان زيزمشروع التعلالمقدم مع طلب  ريالتقر ةيذياستعرضت اللجنة التنف .4

 اليمونتر في بروتوكول الواردةالرقابة  ريتداب لتنفيذالخطوات الالزمة  تخذيأن البلد إلى  ريمع التقد واشارت عشرة)
من  یالمرحلة األول ھاذيلتنف لييحکومة ش یعل ةيذيلتنف. وأثنت اللجنة اةيدروکلوروفلوروکربونيالمتعلقة بالمواد الھ

والحصص والنھج التشارکي المستخدم  صيونظامھا الفعال للترخ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ
 نفذتھااألنشطة التي أن  ريمع التقد ةيذياللجنة التنف وذكرت. الياألنشطة المتعلقة ببروتوکول مونتر عيجم ذيفي تنف

 فييوتک دياحترار عالمي منخفض في قطاع التبرإحداث  قدرة علىاعتماد بدائل ذات  زيتعزمن أجل  لييحکومة ش
عملية التصديق على تعديل  بدء عزمھا علىوکذلك  ةيبأھداف اإلزالة الوطن فيما يتعلق ةالعام التوعيةالھواء ومستوى 

بروتوكول مونتريال. وتأمل اللجنة  تفي الشبكات اإلقليمية واجتماعاالمستمرة كيغالي، ومشاركة البلد النشطة 
من  ةيالمرحلة الثان ذيالمؤسسي تنف زيعشرة من مشروع التعز ةيفي المرحلة الثان لييأن تواصل حکومة ش ةيذيالتنف
 قيالبلد لتحق كي تجھزالمؤسسي بنجاح ل زيالتعز ومشروع ةيدروکلوروفلوروکربونيإدارة إزالة المواد الھ خطة
  .2020کانون الثاني عام  /ريناي 1بحلول  دروکلوروفلوروکربونيفي استھالك الھ المائةفي  35بنسبة الالزم خفض ال

  
  كولومبيا

 
(المرحلة الحادية  ايکولومبلالمؤسسي  زيمشروع التعزلالمقدم مع طلب  ريالتقر ةيذياستعرضت اللجنة التنف .5

بروتوکول الواردة في الرقابة  ريتداب لتنفيذالخطوات الالزمة  يتخذالبلد ھذا أن إلى  ريمع التقد وأشارتعشرة) 
المرحلة  ھاذيلتنف ايحکومة کولومب یعل ةيذيالتنف جنة. وأثنت اللةيدروکلوروفلوروکربونيالمتعلقة بالمواد الھ اليمونتر
 صيونظامھا الفعال للترخ ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالمرحلة الثان ھاوإعداد یاألول

اللجنة  وذكرتالجمارك.  وإدارات ةيدروکلوروفلوروکربونيمستوردي المواد الھ نيب ديوالتواصل الج ،والحصص
بدائل الستخدام  إليجاد ةيليمن خالل المشروعات التدل ايالجھود التي بذلتھا حکومة کولومبأن  ريمع التقد ةيذيالتنف
 ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ اتيبتحد تعلقي مايف التوعية العامةومستوى  ،دروکلوروفلوروکربونيالھ

أعربت اللجنة عن تقديرھا لمشاركة البلد كما تعديل كيغالي.  علىللتصديق  األولية والخطوات ةياإلزالة الوطن وأھداف
الموافق  ةية الثانأن المرحل یإل ةيذيالنشطة في الشبكة اإلقليمية واجتماعات بروتوكول مونتريال. وأشارت اللجنة التنف

القادمة من أجل  نواتفي الس ايستدعم جھود کولومب ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ھايعل
أنشطة إزالة  ذيتنف ايولذلك تأمل أن تواصل حکومة کولومب ة،يدروکلوروفلوروکربونيأھداف خفض المواد الھ قيتحق

في المائة في استھالك المواد  35بنسبة الالزم خفض التحقق كي المواد المستنفدة لألوزون بنجاح ل
  .2020يناير  /لثانيكانون ا 1بحلول  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

  
 غيانا

 
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المرفق مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لغيانا (المرحلة السابعة)،  .6

، التي تبين أن البلد كان في حالة امتثال 2016لعام  7غت عن بيانات المادة والحظت مع التقدير أن حكومة غيانا أبل
إلى أمانة الصندوق. وأشارت اللجنة  2016لبروتوكول مونتريال وأبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

كلوروفلوروكربونيّة، ما التنفيذية إلى أن حكومة غيانا اتخذت بعض الخطوات من أجل إزالة استھالكھا للمواد الھيدرو
مستنفدة لألوزون، وبناء المواد العلى  ةيشمل أيًضا تحسين نظام التراخيص وإنفاذه، وحظر واردات التجھيزات القائم

قدرات فنيي التبريد في الممارسات الجيّدة واالستخدام المالئم لغازات التبريد البديلة. ورّحبت اللجنة التنفيذيّة بجھود 
يواصل البلد تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إزالة المواد  نتأمل بالتالي، في غضون العاَمْين المقبلَْين، أحكومة غيانا و

الھيدروكلوروفلوروكربونيّة ومشروع التعزيز المؤسسسي بنجاح حرًصا على أال يتجاوز استھالكھا السنوي للمواد 
في اتفاق إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة الھيدروكلوروفلوروكربونيّة االستھالك األقصى المسموح به 

 مع اللجنة التنفيذيّة.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 
Annex XI 
 

3 

 المكسيك

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي للمكسيك (المرحلة الثالثة  .7
مونتريال والتزامات اإلبالغ، عشرة)، والحظت مع التقدير أن المكسيك في حالة امتثال ألھداف اإلزالة في بروتوكول 

وقد عززت من قدرة وحدة األوزون الوطنية للرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. واعترفت اللجنة بأن 
المكسيك قد قدمت المساعدة لبلدان في إقليم أمريكا الالتينية من خالل نشر المعلومات، وتنظيم حلقات العمل، 

للجنة التنفيذية الجھود التي تبذلھا المكسيك لتنفيذ المرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة والجوالت التقنية. وتدعم ا
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أن تعطي أولوية للتصديق على تعديل كيجالي.

 منغوليا

غوليا (المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المرفق المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لمن .8
إلى أمانة األوزون التي  2016لعام  7تقدير أن حكومة منغوليا قد أبلغت عن بيانات المادة مع الالعاشرة)، والحظت 

إلى أمانة  2016تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال وقد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 
الحظت أنه يجري كما تنفيذية أن لمنغوليا نظام للتراخيص والحصص حسن التنظيم، الصندوق. والحظت اللجنة ال

تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت. 
عزيز المؤسسي، ستُطلق حكومة منغوليا أنّه في المرحلة المقبلة لمشروع التإلى تقدير، مع الوأشارت اللجنة التنفيذيّة، 

األنشطة اإلعداديّة لتسھيل المصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال. وأشادت اللجنة التنفيذية بجھود حكومة 
منغوليا وھي بالتالي على ثقة من أن أن منغوليا، في العاَمْين المقبلَْين، سوف تواصل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

يدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي بنجاح إلعداد البلد لخفض استھالك الھ
 .2020يناير/ كانون الثاني  1في المائة بحلول  35الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

 ناميبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنامبيا (المرحلة  .9
وعن بيانات  2016اسعة)، والحظت مع التقدير أن حكومة ناميبيا قد أبلغت عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام الت

إلى أمانتي الصندوق واألوزون، التي تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال ولالستھالك األقصى  7المادة 
والحظت  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة مع اللجنة التنفيذيّة.ة المسموح به والملحوظ في اتفاق خطة إدارة إزال
 موظفيللتطرق إلى إزالة المواد المستنفدة لألوزون وتدريب  تاللجنة التنفيذية أن ناميبيا اتخذت بعض الخطوا

ْين المقبلَْين، تنفيذ خطة أن تواصل حكومة ناميبيا، في العامَ  في الجمارك وفنيي التبريد. وبالتالي، تأمل اللجنة التنفيذيّة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي بنجاح إلعداد البلد لخفض استھالك 

 في المائة وفق أھداف خطة اإلزالة. 91الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

 الفلبين

زيز المؤسسي للفلبين (المرحلة الحادية استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التع .10
إلى أمانة األوزون التي تبين أن البلد في  7عشر)، والحظت مع التقدير أن حكومة الفلبين قد أبلغت عن بيانات المادة 

إلى أمانة الصندوق. كما نوھّت  2016بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  عنحالة امتثال لبروتوكول مونتريال و
من أجل إنفاذ نظام الحصص والتراخيص للواردات والصادرات وإطالق أنشطة  الفلبين التنفيذية بجھود حكومةاللجنة 

تقدير، إلى األنشطة اإلعداديّة من أجل تسھيل تنفيذ تعديل كيغالي. وبالتالي، أعربت مع الالتوعية العامة وأشارت، 
المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة تنفيذ ل السنتين المقبلتَين، اللجنة التنفيذيّة عن أملھا في أن يستكمل البلد، في خال

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التابعة لھا، وإطالق المرحلة الثانية منھا، ومواصلة تنفيذ مشروع التعزيز 
يناير/  1ول في المائة بحل 35المؤسسي بنجاح إلعداد البلد لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 .2020كانون الثاني 
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 قطر

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لقطر (المرحلة الرابعة)  .11
قبل الموعد النھائي في مايو/ أيار. كما  2016الحظت مع التقدير أن قطر أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعام 

أنه قد أعيد إنشاء وحدة األوزون الوطنية لمواصلة مساعدة الحكومة في تحقيق التزامات الحظت اللجنة التنفيذية 
بروتوكول مونتريال وخفض االستھالك السنوي من الھيدروكلوروفلوروكربون المتضمن في خطة إدارة إزالة 

زون الوطنية في متابعة الھيدروكلوروفلوروكربون لقطر. وأعربت اللجنة التنفيذية عن أملھا في أن تستمر وحدة األو
اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالتصديق على تعديل كيجالي التي كانت قد بدأت في المرحلة الثالثة وأشادت اللجنة 
التنفيذية بالتقدم الذي يحرزه البلد في إعداد الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 وكربونية وتطلع الى تقديمھا لالجتماع الثمانين.الھيدروكلوروفلور

 
  داد وتوباغويترين

 
وتوباغو (المرحلة  دادينيترلالمؤسسي  زيمشروع التعزلالمقدم مع طلب  ريالتقر ةيذياللجنة التنف استعرضت .12

بروتوکول الواردة في الرقابة  ريتداب لتنقيذالخطوات الالزمة  تخذيالبلد ھذا أن  إلى ريمع التقد وأشارتالتاسعة) 
 ھاذيوتوباغو لتنف دادينيحکومة تر یعل ةيذيالتنف ة. وأثنت اللجنةيدروکلوروفلوروکربونيالمتعلقة بالمواد الھ اليمونتر

وأنظمتھا الفعالة لمراقبة واردات وصادرات  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول
وكذلك  لألوزون، دةالمواد المستنف یالمواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عل وخلطاتالمواد المستنفدة لألوزون 

 یعل بايأن البلد أجرى تدر ريمع التقد ةيذياللجنة التنف وذكرت. غازات التبريدحاويات معيارھا اإلجباري لتصنيف 
أنشطة نظمت و ،دروکربونيالھب ديتبرالاالستخدام اآلمن لغازات  یعل زيمع الترک ديفي مجال التبر دةيالممارسات الج

 ةيميفي الشبکة اإلقل تھاوکذلك مشارک ،ةيدروکلوروفلوروکربونيبإزالة المواد الھ فيما يتعلقالعامة  ةيللتوع
وتوباغو في المرحلة التاسعة من  دادينيأن تواصل حکومة تر ةيذي. وتأمل اللجنة التنفالياجتماعات بروتوکول مونترو

 ومشروع التعزيز المؤسسي ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ ذيالمؤسسي تنف زيمشروع التعز
 1بحلول  ةيدروکلوروفلوروکربونيفي المائة في استھالك المواد الھ 35بنسبة  الالزم خفضال قيتحق من أجل احنجب
  .2020کانون الثاني  /ريناي

  
 زمبابوي

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لزمبابوي (المرحلة التاسعة)،  .13
إلى أمانة األوزون التي تبين أن البلد في  2016وي قد أبلغت عن بيانات عام ابوالحظت مع التقدير أن حكومة زمب

إلى أمانة الصندوق. كما الحظت  2016حالة امتثال لبروتوكول مونتريال وعن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 
لمستنفدة لألوزون االمواد  اللجنة التنفيذية أن حكومة زمبابوي قد اتخذت المبادرات، بما في ذلك تنفيذ نظام تراخيص

وأعربت اللجنة التنفيذية كذلك عن تقديرھا للجھود التي تبذلھا حكومة  وفنيّي التبريد. كالجمار موظّفيوتدريب 
ي لخفض استھالك المواد المستنفدة لألوزون وأعربت عن أملھا في أن يواصل البلد، في خالل األعوام المقبلة، وزمباب

في المائة في استھالك  35أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون بنجاح لتحقيق الخفض بنسبة تنفيذ نظام التراخيص و
 .2020يناير/ كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربون المطلوبة بحلول 
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  الثاني عشرالمرفق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف أنغوالحكومة 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 (" أنغوال يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 5.18ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

روتوكول بما يتماشى مع الجداول الزمنية لب 2015 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

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- 1-4الصف المستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا .3 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

 ويل").ألف ("جدول زمني للموافقة على التم -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 مواد كما يأتي في المذكورة للالسنوي تحقيق 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 د الشروط البل 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 االتفاقتمت فيھا الموافقة على والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمھا البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

إذا قررت  ، إاللجميع 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  ،ا في الشرائح الموافق عليھا سابقاالتنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھ
  ؛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(
تضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمق

 .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
شطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة عن تنفيذ األن 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 ـحقيق أسلس خفض في االستھوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل ت ،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
 ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: تقدم

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل (1)

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ (2)

السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  التغييرات في المستويات (3)
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4)
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

  ليھا؛شريحة موافق ع

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 

أن  استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على
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(
جنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ الل

 السنوي الالحق؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو و  )ج( 
  ق.في إطار ھذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
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 تبريداعتبارات لقطاع خدمات ال

، وبصفة المدرجة في الخطة ولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـدي .8
 خاصة لما يلي:

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 /و الوكاالت الثنائيةوأن 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 ووجب ھذا االتفاق. لوفاء بااللتزامات بممن أجل ا

يوافق البلد على وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد ("الوكالة المنفذة الرئيسية")  الرئيسيةالوكالة المنفذة 
المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق

 المشاركة في ھذا االتفاق. الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
ويرد دور (ب).  5ق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحق

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة ألف.  -6الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل 
 ألف. -2في التذييل  2-2بالرسوم المحددة في الصف الرئيسية [

 عدم االمتثال لالتفاق

، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد .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 ال تنفيذية، 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  -7ترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويع
تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
ية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذ

 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  مقرراتق للتعديل على أساس أي لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفا .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق.  الوكالة المنفذة الرئيسيةو سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا  االطالع ئيسيةعليه أن يتيح للوكالة المنفذة الر ،خاصوبنوع 
 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 حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في  ألف. وفي-2إلجمالي االستھالك في التذييل 

الية لتنفيذ تحتى نھاية السنة ال الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1) و(ب1(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 ھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق ل

 .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 ةالمجموع المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  15.95 األولى جيم  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  

ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 صفوال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
من المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

 غير متوفر 5.18 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 14.36 14.36 14.36

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
استھالك  قدراتمن (أطنان 

 األوزون) 

 غير متوفر 5.18 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 14.36 14.36 14.36

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
) (اليوئنديبيالمنفذة الرئيسية 
 (دوالر أمريكي)

450,000 0 0 0 363,600 0 0 0 90,400 904,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 ي) (دوالر أمريك الرئيسية

31,500 0 0 0 25,452 0 0 0 6,328 63,280  

إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

450,000 0 0 0 363,600 0 0 0 90,400 904,000 

الموافق دعم التكاليف إجمالي  2.3
 (دوالر أمريكي)  عليھا

31,500 0 0 0 25,452 0 0 0 6,328 63,280 

 عليھا إجمالي التكاليف المتفق 3.3
  (دوالر أمريكي)

481,500 0 0 0 389,052 0 0 0 96,728 967,280 

 9.18  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون     1.1.4
 1.59  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون     2.1.4
 5.18  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون     3.1.4

  .2017ديسمبر/كانون األول  31األولى ھو لمرحلة لالتفاق الخاص با تاريخ إتمام المرحلة األولي وفقا إن *

 
  الجدول الزمني للموافقة على التمويل ألف: -3التذييل 

  
ة المحددة في ـفي السن الثانيٍ اع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم . 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 التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديرير تق )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 حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األتصلة بالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المأن 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 ، اتلتأخير، مثل اوما 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 

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 

  عنھا؛تسلم تقرير تحقق 

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

الخطة حسب السنة  ؛ وستقدم البيانات الواردة فيالمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. 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 
كن تقديم وصف . ويمعلى 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 قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  موجز تنفيذي من حوالي  (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:

عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
فإن ھدف استھالك المواد  ألف في كل اتفاق في سنة معينة،-2إطار التذييل 
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الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل األساس 
  للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
  يسية، اإلشراف الكلي.ستّوفر وزارة البيئة، بواسطة مكتب األوزون الوطني وبمساعدة الوكالة المنفذة الرئ  .1
  
سوف يتم رصد االستھالك وتحديده استناًدا إلى البيانات الرسمية الستيراد وتصدير المواد، على النحو   .2

  المسّجل من قبل اإلدارات الحكومية المعنية.
  
بل سوف يقوم مكتب األوزون الوطني بجمع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنھا كل سنة، في أو ق  .3

  المواعيد النھائية: 
  

  التقارير السنوية عن استھالك المواد التي سيتم تقديمھا إلى أمانة األوزون؛ و )أ(

لتي سيتم بونية االتقارير السنوية عن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر(ب) 
 .تقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

يعيّن مكتب األوزون الوطني والوكالة المنفذة الرئيسية مًعا ھيئة مستقلة مؤھلة إلجراء تقييم أداء نوعي  سوف  .4
  وكمّي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

  
لة بتنفيذ خطة سوف تتمتع الوكالة المسؤولة عن التقييم بإمكانية النفاذ إلى المعلومات التقنية والمالية المتص  .5

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 
  

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ت والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءا  (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  الشرائحلتنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة إلى اللجنة امستقل 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) و1ة المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوي

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 
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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)
 الرئيسية؛منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ؛ستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

 ؛لدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة وا  (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.
جراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإ

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 
عن كّل كيلوغرام  اأمريكي ادوالر 180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11فقا للفقرة و

ألف -2من التذييل  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون 
، على أساس أن الحد األقصى من تخفيض ألف -2تذييل المن  2-1 لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف

التمويل لن يتجاوز مستوى التمويل للشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا 
وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة  عدم االمتثال لسنتين متتاليين.

دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء إ
سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من 

  .ن يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبرالممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتي
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  الثالث عشرالمرفق 
 

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف األرجنتينحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

فيض في البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخ(" األرجنتين يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة . 1
 200.35") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("المواد -1ّددة في التذييل المستنفدة لألوزون المح االستعمال المراقب للمواد

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2022 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من طن
 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 -1المواد المشار إليھا في التذييل 
لصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من ا3المحّددة 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 المتبقي المؤھل  3- 5-4و 4-4-3 و 3-3- 4و 3-2- 4، و3-1- 4 الصفوفمحدد لكل مادة في المستوى ال
 ).للتمويل

ً 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"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

ھيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ال 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 تحقيق حدود االستھالك 
 ه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعال

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم 5. البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 ل الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدوعلى 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  ذتقارير عن تنفييوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف  (ب)
 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  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الموافق عليھا سابقا يزيد عن من الشريحة 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -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 اكتمال 

 .ه في حالة الشريحة األخيرةجميع األنشطة الواردة في

 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. المحددة السابقة 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  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 . وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1)

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ (2)

المنفذة التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو  (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

  شريحة موافق عليھا؛

س الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أسا (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 

إلى خفض مستوى التمويل الشامل ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا ت
 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

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 

 الحق؛السنوي ال
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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 

شرين من سبتمبر/ األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والع
) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ 2007أيلول 
 السنوية؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو و  (د) 
  ق.في إطار ھذا االتفا لمنتظرةاألخيرة االشريحة  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)
 تنفيذ المشروع؛خالل 

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  يجريھاالتي  دارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطةإليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  9.
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة تأن على  ت اليونيدووافقولوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل ا

("الوكاالت المنفذة  ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالت اكونتعلى أن  البنك الدولي وحكومة إيطاليا وافقوالمنفذة الرئيسية") [
يوافق البلد على وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة المتعاونة") 

عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 
 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتو/ أو [ رئيسيةالالوكالة المنفذة برنامج 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10.
وستدعم (ب).  5ة بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعي

المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  تالوكاال
باء، على  -6ألف والتذييل  - 6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة في التذييل 

ق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية الوكاالت المنفذة المتعاونة وتوافالتوالي. 
 ألف. -2في التذييل  6-2و 4-2و 2-2 بالرسوم المحددة في الصفوف

 عدم االمتثال لالتفاق

بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة  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
فقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه و

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل  ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة
تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
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ق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفا
 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

والوكاالت المنفذة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية 13.
والوكاالت المنفذة المتعاونة عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،نوع خاصلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبالمتعاونة 
 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 -2مالي االستھالك في التذييل إلج

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1ص عليھا في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصو

  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 افة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وك

 .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)
  266.20 األولى جيم  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.57 األولى جيم  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.83 األولى جيم  124- الھيدروكلوروفلوروكربون
  94.57 األولى جيم  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.34 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 377.51    المجموع
  
  

ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   
 المجموع  2022 2021 2020 2019 2018 2017 صفوال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 قدرات استھالك األوزون)من المجموعة األولى (أطنان 
 ال ينطبق 260.45 260.45 260.45 360.63 360.63 360.63

يم، الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق ج 2.1
 قدرات استھالك األوزون) من المجموعة األولى (أطنان 

 ال ينطبق 200.35 260.45 260.45 330.58 330.58 330.58

ر دوال() اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 1.2
 أمريكي)

645,746 0 1,047,217 0 1,584,000 364,107 3,641,070 

 254,875 25,487 110,880 0 73,305 0 45,202 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 )لدوليالمتعاونة (البنك الوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 3.2
 (دوالر أمريكي)

907,525 0 2,233,576 0 2,304,050 605,017 6,050,168 

 423,512 42,351 161,284 0 156,350 0 63,527 دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

ا) يطالية (إإجمالي التمويل الموافق عليه من الوكالة المنفذة المتعاون 5.2
 (دوالر أمريكي)

250,000 0 0 0 0 0 250,000 

دوالر (لوكالة منفذة متعاونة  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  6.2
 أمريكي) 

32,500 0 0 0 0 0 32,500 

 9,941,238 969,124 3,888,050 0 3,280,793 0 1,803,271  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 1.3

 710,887 67,839 272,164 0 229,655 0 141,229  (دوالر أمريكي) إجمالي تكاليف الدعم 2.3

 10,652,125 1,036,962 4,160,214 0 3,510,448 0 1,944,500  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3

 42.84   ن)المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزو 22-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 59.57   استنفاد األوزون)من قدرات باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 163.79   من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 70.61   ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 23.96   من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (في المرحلة السابقة  الذي يتعين إزالته ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0   من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 1.74   ألوزون)من قدرات استنفاد اباألطنان (بموجب ھذا االتفاق  المتفق على تحقيقه ب142-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0   من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ي يتعين إزالته في المرحلة السابقة ب الذ141-بونالھيدروكلوروفلوروكر 2.3.4
 12.6   من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 142-فلوروكربونكلورواستھالك الھيدرو 3.3.4
 0   وزون)من قدرات استنفاد األباألطنان (المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق  123-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0   استنفاد األوزون)من قدرات باألطنان (ي يتعين إزالته في المرحلة السابقة الذ 123-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 1.57   من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي 123-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
 0   وزون)من قدرات استنفاد األباألطنان (المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق  124-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0   من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ي يتعين إزالته في المرحلة السابقة الذ 124-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.83   من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  124-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

  2018ديسمبر/كانون األول  31حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى * 
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

  
- 2ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثانيٍ اع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف.

  التنفيذألف : شكل تقارير وخطط  -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .2

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 كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي أن ات ذات الصلة بالمناخ. االنبعاث فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة في النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بيسلط 

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 
التنفيذ (خطط) خطة مقارنة بأية تغييرات ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن والصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم
من ھذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي 

ائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد، نتمستقل 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 5لة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية السنوات ذات الص

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج(
لتجارب المكتسبة والتقدم أخذ امع 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 التقويمية

بالتفصيل كما ينبغي أن يحدد الوصف  أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة.
. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا التغييرات التي أدخلت

  ؛المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو التنفيذ السنويةبجميع تقارير مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 
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  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   ) ھ(

تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

إلى  تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري  )أ(
 األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

 
 ةيوکربوندروکلوروفلوريأھداف استھالك مختلفة للمواد الھ لھاالجاري تنفيذھا إذا کانت المراحل و  )ب(

المواد  الستھالك األدنىاستخدام الھدف  تميس نة،يألف من کل اتفاق في سنة مع -2 لييبموجب التذ
  تقل.المس تحققأساس الھو  کونيوس اتلالمتثال لھذه االتفاق كمرجع ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

  ھاأدوارالرصد وألف: مؤّسسات  -5التذييل 
 

بروز) مكتب التنسيق الثالثي األطراف للبرنامج القطري وفي األرجنتبين، تُعتبر وحدة األوزون الوطنيّة (أ  .1
رة تاج، ووزااإلن لتنفيذ بروتوكول مونتريال. وھي تتألّف من ممثّل عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة، ووزارة

  الشؤون الخارجيّة والعبادة.
  

بروز) وزارة البيئة والتنمية المستدامة التي تُشّكل جھة االتصال وتنّسق عمل وحدة األوزون الوطنيّة (أ  2.
الوطنيّة لبروتوكول مونتريال وتُعتبَر مسؤولة عن المھّمات المرتبطة بتنفيذ البرنامج القطري، ومراقبة نظام 

ر على أساس فصلي بموجب البرنامج القطري، تراخيص الواردات، وتقييم بيانات االستھالك، وإصدار التقاري
  وتخفيض المواد المستنفدة لألوزون.

  
تّم تعيين اليونيدو على أنھا الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد   . 3

  .متعاونتانالان الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لألرجنتين وكل من البنك الدولي وحكومة إيطاليا الوكالتان المنفذت
  
، والتحقّق من األداء واإلبالغ إلى أمانة الصندوق عن اإلدارة العامة، ورصد التقّدمستكون اليونيدو مسؤولةً   . 4

نية. ستنفّذ رحلة الثاة للمستُنفّذ كل من اليونيدو والبنك الدولي وحكومة إيطاليا المشروعات الفرعيّ واللجنة التنفيذيّة. 
اليا حكومة إيطوولي، الوكاالت المنفّذة مشروعاتھا الفرعيّة وفق اإلجراءات والقواعد الخاصة باليونيدو، والبنك الد

  على التوالي.
  
التي سيتّم إدراجھا في وسيرفع البنك الدولي تقريره إلى اليونيدو حول التقّدم بشأن األنشطة كافة التي ينفّذھا   . 5

  اج.التقارير المرحليّة الدوريّة لليونيدو. كما سينّسق البنك الدولي أنشطته من خالل وزارة اإلنت
  
وثيق مع وحدة األوزون الوطنيّة (أوبروز) ومع المستفيدين. سيُنجز المشروع تحت  ستعمل اليونيدو بتعاون  . 6

 تنسيقة والالمراقببإشراف وبتوجيه من مدير المشروع في اليونيدو. وستقوم وحدة األوزون الوطنيّة (أوبروز) 
 الالزَمْين على المستوى المحلي.

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة  . 1
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ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية    )أ(
لخاّصة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ا

  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 

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  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   )ھ(
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛المنفذة المتعاونة تاألنشطة التي تنفذھا الوكاال

ألخيرة التي تم تحديد ھدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة ا  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؛

 ن المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيي  )ز(

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 لألنشطة؛ تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب  (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 والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛المبالغ المدفوعة للبلد يُ ضمان أنَّ   (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)
  ر تنفيذ الخطة؛واإلبالغ الزمة لتيسي

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (س)
 بالمشروع.
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد  مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج

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 

 ي الخطةف. وھذه األنشطة محددة مجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

والرجوع إلى الوكالة الوكاالت المنفذة المتعاونة،  مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا  (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 

شأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية ب  (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.]

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  اأمريكي ادوالر 172.61من 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 ألف -2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
. ويمكن النظر في تدابير الحد األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا

 إضافية في 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.
إن تطبيق الجزاء سيتقرر على الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، ف

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 عشرالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف مصرحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال  مصر يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة  .1
 طن من 125.54ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2025 يناير / كانون الثاني 1ل قدرات استنفاد األوزون بحلو

ل ـمن التذيي 2-1الصف واّد على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستھـيوافق البلـد على االلت  2
ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن الجدول الزمني للتخفيض في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في -1المشار إليھا في التذييل 
لمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك ل3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستھالك المتبقي المؤھل  3-5- 4، و3-4- 4، و3-3- 4و، 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
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 

ھيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ال 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 تحقيق حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.ه وسيجرى التحقيق المشار إليه أعال

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم 5. البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 الجدول الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في 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  تنفيذ تقارير عنيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف (ب)
 التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على ھيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة دم أن يكون البلد قد ق  (ج)
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
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  ؛في المائة 20حة الموافق عليھا سابقا يزيد عن الشري

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -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 اكتمال 

 .فيه في حالة الشريحة األخيرة جميع األنشطة الواردة

 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 ـظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھوفقاً لتغيّر ال ،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)

  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 أي  سنويةفيذ التقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تن  (4)
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال
  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد   (5)
واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، 

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

 ؛بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك

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؛

خطة إدارة إزالة المواد  أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في  (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/ 

ات كجزء من خطة التنفيذ ) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ ھذه المعلوم2007أيلول 
 السنوية؛
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، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   )د(
صد لى: رالھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة ع

المعايير ائح ومناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوتوافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على ال
بدائل  عتمادوالحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر في إمكانية ا

ة، وروكربونيوروفلمجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل
  ؛ذ الشرائحتنفي نفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقاريرحسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة الت

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو و  )ھ(
  ق.في إطار ھذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  

 خدمات التبريداعتبارات لقطاع 

 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 خالل   (أ)
 تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /والوكاالت الثنائية وأن 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 تأن على  ت اليونيدووافقوجب ھذا االتفاق. لوفاء بااللتزامات بمومن أجل ا

("الوكاالت  ةتعاونمال ةالمنفذ تالوكاال كونتعلى أن وحكومة ألمانيا واليونيب اليؤندبي وافق والمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على وھذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة المنفذة المتعاونة") 

عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 
 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالت و/أو الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج 

تكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا س .10
وستدعم (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من تالوكاال
باء، على  -6ألف والتذييل  - 6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة في التذييل 

الوكاالت المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والتوالي. 
 ألف. -2في التذييل  8- 2، و6-2و 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
وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ألف، أو عجزه على أي-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن 

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 االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من التمويل بسبب عدم
في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، 
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 تقديم عائقا أمام االمتثال المعنية لھذا االتفاق عدم . 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
  .أنشطة أخرى ذات صلة في البلدعلى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي 

والوكاالت المنفذة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
والوكاالت المنفذة المتعاونة عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاصالمتعاونة 
 ات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.على المعلوم االطالع

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
ة الخطآخر 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) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  ت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.إال إذا حدد 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

 .ة التنفيذية غير ذلكتحدد اللجن

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

 استنفاد األوزون)(بأطنان قدرات 
 240.19 األولى جيم  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.11 األولى جيم  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 129.61 األولى جيم  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 16.36 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 386.27    المجموع الفرعي
الوارد في ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت سابقة الخلط المستوردة
 98.34 األولى جيم

 484.61    المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع  2025     2024  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 صفوال الصف
1.1 
 

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

من المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق 125.54 251.08 251.08 251.08 251.08 251.08 347.64 347.64 347.64

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

من جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

 ال ينطبق *125.54 251.08 251.08 251.08 251.08 251.08 289.70 289.70 347.64

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 1.2
) (دوالر اليونيدوالرئيسية (
 أمريكي)

3,356,641 0 755,000 0 935,000 0 755,200 0 195,000 5,996,841 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي) (اليونيدو) 

234,965 0 52,850 0 65,450 0 52,864 0 13,650 419,779 

ة لوكالة المنفذالتمويل الموافق عليه ل 3.2
(دوالر  المتعاونة (اليؤنديبي)

 أمريكي)

1,042,352 0 1,836,750 0 816,620 0 0 0 0 3,695,722 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
دوالر المتعاونة (اليؤنديبي) (

 أمريكي)

72,965 0 128,573 0 57,163 0 0 0 0 258,701 

إجمالي التمويل الموافق عليه من  5.2
 الوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب)

 أمريكي)(دوالر 

230,000 0 279,500 0 260,000 0 180,000 0 105,500 1,055,000 

  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  6.2
 للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب)

 (دوالر أمريكي) 

27,480 0 33,394 0 31,064 0 21,506 0 12,605 126,050 

للوكالة  إجمالي التمويل المتفق عليھا 7.2
(دوالر المنفذة المتعاونة (ألمانيا) 

  أمريكي)

0 0 207,300 0 0 0 0 0 0 207,300 

 إجمالي تكاليف الدعم المتفق عليھا 8.2
 للوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا)

  (دوالر أمريكي)

0 0 26,949 0 0 0 0 0 0 26,949 

مجموع التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
  أميركي)

4,628,993 0 3,078,550 0 2,011,620 0 935,200 0 300,500 10,954,863 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أميركي)

335,410 0 241,766 0 153,677 0 74,370 0 26,255 831,478 

مجموع التكاليف المتفق عليھا  3.3
  (دوالر أميركي)

4,964,403 0 3,320,316 0 2,165,297 0 1,009,570 0 326,755 11,786,341 

  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
  

   
70.53  

استنفاد األوزون)من قدرات باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة   22-مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  6.13 
  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل   22-استھالك مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

  
   

163.53  
األوزون)المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد   123-مجموع مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4  0 
من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  123-مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4  0 
من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  123-استھالك مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4  0.11 
من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4  33.92** 
من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة 141-ماد ة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4  95.69 
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروفلوروكربون 3.3.4
ب  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-مجموع مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4  16.36 
من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة 142-مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4  0 
من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 142-استھالك مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4  0 
 26.16  زون)ن قدرات استنفاد األومباألطنان (ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 72.18  د األوزون)من قدرات استنفاباألطنان (ة السابقة ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في المرحل141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروفلوروكربون 3.5.4
* 
 
** 
  مالحظة

عند الموافقة على  قدرات استھالك األوزونمن أطنان  10التي سيتّم تخفيضھا بنسبة ال تتجاوز  األولىالمرفق جيم، المجموعة مجموع االستھالك األقصى المسموح به لمواد 
 خطة قطاع التكييف الھوائي المحلي كجزء من المرحلة الثانية

اجھا في ھذا االتفاق. أطنان من قدرات استنفاد األوزون المتفق عليھا في االجتماع السادس والسبعين والتي تّم إدر4.4بما في ذلك إزالة   
.2019ديسمبر/كانون األول  31حسب اتفاق المرحلة األولى: ريخ إنجاز المرحلة األولى تا  
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

  
-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن األولاع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1

 ألف.

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .2

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 كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي أن االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنلتنفيذية إلى اللجنة ا بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة في النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بيسلط 

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 
التنفيذ (خطط) خطة مقارنة ببغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات ينوالصلة. 

المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم
من ھذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي 

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل

من االستھالك لجميع السنوات ذات كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق 5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  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 المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي التقويمية

بالتفصيل ظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف تغييرات ممكنة من المن
. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا التغييرات التي أدخلت

  ؛المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةية الخاصة مجموعة من المعلومات الكم  )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 
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  (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؛

نت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في وإذا كا  (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

 ألساسالھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل ا
  للتحقيق المستقل.

  

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
  
تُعتبر وحدة األوزون الوطنيّة جزًءا ال يتجزأ من وزارة الدولة للشؤون البيئيّة تحت المسؤولية المباشرة   .1

مواد برامج ال تنفيذلوكالة الشؤون البيئيّة المصريّة. ستواصل وحدة األوزون الوطنيّة تحّمل مسؤوليّاتھا العامة ل
حدة لولمباشر اشراف واد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة. وتحت اإلالمستنفدة لألوزون، بما في ذلك خطة إدارة إزالة الم

  ، سيتّم تشكيل وحدة إدارة مشروع ضمن وحدة األوزون الوطنيّة. األوزون الوطنيّة 
  
ستُدير وحدة األوزون الوطنيّة عمليّة الرصد، بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنيّة بمساعدة الوكالة المنفذة  . 2

  كاالت المنفذة المتعاونة.الرئيسيّة والو
  
سيتّم رصد االستھالك وتحديده على أساس بيانات الصادرات والواردات الرسميّة للمواد المسجلّة من قبل  . 3

مواد ستھالك الشأن ابالدوائر الحكوميّة ذات الصلة. على وحدة األوزون الوطنيّة أن تجمع المعلومات وترفع التقارير 
دارة إفيذ خطة نقدم تت وبشأنالتي سيتّم تقديمھا إلى أمانة األوزون  ،يخ الُمحّددة أو بعدھاعلى أساس سنوي في التوار

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة التي سيتّم تقديمھا إلى اللجنة التنفيذيّة. 
  
ن أجل إجراء تقييم أداء ستتعاقد وحدة األوزون الوطنيّة والوكالة المنفذة الرئيسيّة مع ھيئة مؤھّلة ومستقلّة م . 4

  نوعي وكمي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة.
  
يجب أن يكون للھيئة الُمقيّمة الوصول الكامل إلى المعلومات الماليّة والفنيّة ذات الصلة المرتبطة بتنفيذ خطة  . 5

ريحة، شطة تنفيذ كل خ عّد مسودة تقرير تجميعي في نھايةإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ عليھا أن تُ 
وزون وحدة األ ه إلىوصيات من أجل إدخال التحسينات أو التعديالت، إذا اقتضى األمر، فترفعتيشمل نتائج التقييم وال

ند إدراج عتفاق اال م ھذاالوطنيّة والوكالة المنفّذة الرئيسيّة. تشمل مسودة التقرير لمحة عن حالة امتثال البلد ألحكا
نفذة ملوالوكاالت ا التعليقات والشروحات، عند االقتضاء، من وحدة األوزون الوطنيّة، والوكالة المنفذة الرئيسيّة،

الوكالة لوطنيّة واوزون المتعاونة؛ على الھيئة المقيّمة أن تضع اللمسات األخيرة على التقرير وأن ترفعه إلى وحدة األ
  المنفذة الرئيسيّة.

  
على وحدة األوزون الوطنيّة اعتماد التقرير النھائي. وعلى الوكالة المنفذة الرئيسيّة أن تقدم التقرير نفسه إلى   .6

  اجتماع اللجنة التنفيذيّة المعنية، إلى جانب خطة تنفيذ الشريحة والتقارير ذات الصلة.
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  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون الوكالـة  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؛-4مع التذييل  بما يتمشىالشرائح 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 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  يةالسنوتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛المنفذة المتعاونة تاألنشطة التي تنفذھا الوكاال

م تحديد ھدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي ت  (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؛

 لمؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين ا  (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، 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكاالت المنفذة المتعاونة، و

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛للبلد يُ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة   (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؛
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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.
زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إ

- 4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6[التذييل 

 ي الخطةف. وھذه األنشطة محددة مجموعـة من األنشطةعن  ستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة .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)
  مان تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لض

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)
  غ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.]واإلبال

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل ا أمريكي ادوالر 144من 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 
في األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ويمكن النظر في تدابير إضافية 

 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.
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير  أساس
 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  الخامس عشرالمرفق 

د اتفاق بين حکومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن تخفيض استھالك الموا
 نيةوکربوالھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلور

  

  الغرض

الستخدام خفيض االبلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتيمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حکومة الصين (" -1
طن من  11,772دره قألف ("المواد" ) إلى مستوى مستدام  -1المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

بما في ذلك  ونتريال،امتثاال للجدول الزمني لبروتوكول م 2020يناير/ كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول 
لي رغوة البوولضغط اإلزالة اإلجمالية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات رغوة البوليسترين المسحوبة با

، مع العلم بأنه يتم تحديد الھدف الوطني الستھالك المواد 2026يوريثان والمذيبات بحلول عام 
قطاع وجاري تکييف الھواء في المجالين الصناعي والتالھيدروکلوروفلوروکربونية وکذلك أھداف قطاع التبريد و

عندما يتم  2026إلی عام  2021صناعات تکييف ھواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية  للفترة من عام 
  تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية.

 - 2من التذييل  2-1االستھالك السنوي للمواد علی النحو المبين في الصف يوافق البلد علی االلتزام بحدود  - 2
كورة في المذ ألف ("األھداف والتمويل") في ھذا االتفاق وکذلك في جدول بروتوکول مونتريال لخفض جميع المواد

صوفة في يلية المواتھا التموبقبوله ھذا االتفاق وتنفيذ اللجنة التنفيذية التزام -ألف. ويوافق البلد على أنه  -1التذييل 
أي بيما يتعلق يمنع من تقديم طلب للحصول علی أو تلقي تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف ف - 3الفقرة 

تخفيض النھائية ألف باعتباره خطوة ال -2من التذييل  2-1استھالك للمواد التي تتجاوز المستوى المحدد في الصف 
دة يتجاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك لكل ما -1المواد المحددة في التذييل بموجب ھذا االتفاق لجميع 

ل على (االستھالك الباقي المؤھل للحصو 3-6- 4و 3-5-4و 3- 4-4و 3- 3-4و 3- 2-4و 3-1- 4المحدد في الصفوف 
 تمويل).

تنفيذية، من حيث المبدأ، علی تقديم رھنا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة ال - 3
ي دأ، فمن حيث المب ألف للبلد. وستقدم اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، -2من التذييل  1-3التمويل المحدد في الصف 

 ألف ("جدول الموافقة علی التمويل"). -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

تفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية يوافق البلد علی تنفيذ ھذا اال - 4
ل البلد إجراء تحقق (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقب 5. ووفقا للفقرة الفرعية وخطط قطاعاتهالموافق عليھا ("الخطة") 

ف من ھذا أل - 2من التذييل  2-1مستقل من تحقيق حدود االستھالك السنوي للمواد علی النحو المبين في الصف 
  االتفاق. وستكلف الوکالة الثنائية أو المنفذة المعنية بإجراء التحقق المذکور أعاله.

  شروط اإلفراج عن التمويل

ستقدم اللجنة التنفيذية التمويل وفقا لجدول الموافقة علی التمويل عندما يستوفي البلد الشروط التالية علی األقل  - 5
 بوعا:رة أساجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في جدول الموافقة علی التمويل بمدة اثنا عش قبل موعد انعقاد

ات ذات ألف لجميع السنو - 2من التذييل  2-1أن يکون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  )أ(
 فاق؛التاھذا  الصلة. والسنوات ذات الصلة ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على

وأن يتم التحقق من تحقيق ھذه األھداف بشکل مستقل لجميع السنوات ذات الصلة، ما لم تقرر اللجنة  )ب(
 التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛
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 مستقل تقرير تحقق -لخطط القطاعات التي تتضمن أنشطة تحويل قدرة التصنيع  -وأن يقدم البلد  )ج(
لتي لسنة اامن خطوط التصنيع التي أنجزت تحويلھا في لعينة عشوائية لخمسة في المائة على األقل 

ية کربونسيتم فيھا التحقق، على أن يكون مفھوما أن مجموع استھالك المواد الھيدروکلوروفلورو
لذي تمت إزالته في المائة علی األقل من استھالك القطاع ا 10للعينة العشوائية لخطوط التصنيع تمثل 

 في تلك السنة؛

ير وخطط ألف ("شکل تقار -4قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة في شکل التذييل  وأن يکون البلد )د(
ة التي ألنشطاتنفيذ الشرائح") الذي يغطي کل سنة تقويمية سابقة؛ وأنه حقق مستوى کبيرا من تنفيذ 
عليھا  موافقبدأت مع الشرائح الموافق عليھا سابقا؛ وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة ال

 في المائة؛ 20قا کان أکثر من ساب

ألف ("شکل تقارير وخطط تنفيذ  -4وأن يکون البلد قد قدم خطة تنفيذ الشريحة في شکل التذييل  (ھـ)
ية يحة التالالشر الشرائح") الذي يغطي کل سنة تقويمية حتی السنة التي يقدر فيھا جدول التمويل تقديم

 لمقررة.األنشطة احتى يتم االنتھاء من جميع  -النھائية  في حالة الشريحة -ويشمل تلك السنة أيضا أو 

 الرصد

سيضمن البلد رصد أنشطته رصدا دقيقا بموجب ھذا االتفاق، وسوف يواصل أيضا اتباع وتشغيل نظاما   - 6
 1- 3- 1 لصفوفالرصد االستھالك في القطاعات المختلفة لكي يضمن االمتثال لحدود استھالك القطاعات المبينة في 

لف أ -5ألف. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل  -2من التذييل  5-3- 1و 4-3- 1و 3-3- 1و 2-3- 1و
دوارھا فقا ألو("مؤسسات الرصد واألدوار") تنفيذ األنشطة في خطط تنفيذ الشرائح السابقة وتقدم تقاريرا عنھا 

رعية لفقرة الفاين في المستقل على النحو المبومسؤولياتھا المحددة في التذييل ذاته. وسيخضع ھذا الرصد أيضا للتحقق 
  (ج) المذكورة أعاله. 5
  

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

توافق اللجنة التنفيذية علی أن يتمتع البلد بالمرونة في إعادة تخصيص جزء من أو کل األموال المعتمدة وفقا   - 7
 ألف: -1لة للمواد المحددة في التذييل للظروف المتطورة من أجل تحقيق أسھل خفض في االستھالك وإزا

يجب توثيق إعادة التخصيص المصنفة على أنھا تعديالت رئيسية مسبقا إما في خطة تنفيذ الشريحة  )أ(
(ھ) المذكورة أعاله، أو كتعديل لخطة تنفيذ الشريحة الحالية  5علی النحو المقدر في الفقرة الفرعية 
ية بمدة اثنا عشرة أسبوعا للموافقة عليھا. وستتعلق التغييرات التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذ

 الرئيسية بما يلي:

 المسائل التي يحتمل تعلقھا بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ )1

 والتغييرات التي ستعدل أي فقرة في ھذا االتفاق؛ )2

نفذة و المئية أوالتغييرات في مستويات التمويل السنوية المخصصة لکل من الوکاالت الثنا )3
 لمختلف الشرائح؛

وتقديم تمويل لألنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية الموافق عليھا، أو  )4
في المائة من إجمالي تکلفة  20من حذف نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، بتکلفة أکبر 

 مليون دوالر أمريکي ، أيھما أقل؛ 2,5الشريحة األخيرة الموافق عليھا، أو 
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والتغييرات في التکنولوجيات البديلة التي اختيرت بالفعل، علی أن يکون مفھوما أن أي  )5
تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد التکاليف اإلضافية المرتبطة بھا والتأثير المحتمل علی المناخ 
وأي اختالفات في أطنان قدرات استنفاد األوزون التي ستتم إزالتھا إن وجدت، وکذلك 

ن البلد يوافق علی أن الوفورات المحتملة المتعلقة بتغيير التکنولوجيا ستقلل التأكيد علی أ
 من مستوى التمويل اإلجمالي بموجب ھذا االتفاق تباعا؛

يمکن إدراج إعادة التخصيصات غير المصنفة على أنھا تعديالت رئيسية في خطة تنفيذ الشريحة  )ب(
غ اللجنة التنفيذية عنھا في التقرير الالحق عن الموافق عليھا، الجاري تنفيذھا في ذلك الوقت، وإبال

 تنفيذ الشريحة؛

ولن تتلق أي منشأة سيجري تحويلھا إلی تکنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة   (ج)
في الخطة  وقد تکون غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملکية 

) مساعدة مالية. وسيتم اإلبالغ عن 2007سبتمبر/ أيلول  21بعد آخر موعد في األجنبية أو اإلنشاء 
 ھذه المعلومات بصفتھا جزء من خطة تنفيذ الشريحة؛

ويتعھد البلد بدراسة إمکانية استخدام نظم مخلوطة سابقا بعوامل إرغاء ذات إمکانية إحداث احترار   (د)
الرغاوى المشمولة في الخطة، إذا کان ذلك عالمي منخفض بدال من خلطھا في الموقع، لشركات 

  قابل للتطبيق من الناحية التقنية ومجديا من الناحية االقتصادية وتقبله الشركات؛

ويوافق البلد، في الحاالت التي تم فيھا اختيار تکنولوجيات الھيدروفلوروکربون کبديل للمواد   (ھـ)
نية المتعلقة بالصحة والسالمة: على رصد الھيدروکلوروفلوروکربونية، ومع مراعاة الظروف الوط

عند استعراض اللوائح والمعايير  -توافر البدائل التي تقلل إلی أدنى حد التأثير علی المناخ، وينظر 
في إمکانية اعتماد بدائل فعالة من  -والحوافز واألحكام الكافية التي تشجع على استعمال ھذه البدائل 

أثر المناخ على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  حيث التکلفة تقلل إلی  أدنى حد
الھيدروکلوروفلوروکربونية، حسب اللزوم، ويبلغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المحرز وفقا لذلك في 

 تقارير عن تنفيذ الشرائح؛ 

سوف تعاد أي أموال باقية تحتفظ بھا الوکاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلی   (و)
  دوق المتعدد األطراف عند االنتھاء من الشريحة األخيرة المقدرة بموجب ھذا االتفاق.الصن

  اعتبارات خاصة لقطاع خدمات التبريد
 
 سوف يولی اھتمام خاص لتنفيذ األنشطة في قطاع خدمات التبريد المدرجة في الخطة، وبصفة خاصة:   -8

معالجة االحتياجات الخاصة التي قد تنشأ أثناء يستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب ھذا االتفاق ل )أ(
  تنفيذ المشروع؛

اع ة بشأن قطالصل ويأخذ البلد والوکاالت الثنائية و/ أو المنفذة المعنية في االعتبار القرارات ذات )ب(
 خدمات التبريد خالل تنفيذ الخطة.

 
 

  الوكاالت الثنائية والمنفذة

عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن کافة األنشطة التي ينفذھا أو تنفذ  يوافق البلد علی تحمل المسؤولية الكاملة   - 9
ووافق اليوئنديبي علی أن يکون ھو الوکالة المنفذة بالنيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. 
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األمم المتحدة للبيئة (األمم الرئيسية، ووافق اليوئنديبي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبرنامج 
المتحدة للبيئة) والبنك الدولي على أن يكونوا الوكاالت المنفذة الرئيسية للقطاع بقيادة الوكالة المنفذة الرئيسية لقطاعات 
التبريد وتكييف الھواء في المجالين الصناعي والتجاري والمذيبات ورغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط وتكييف 

ف وقطاع الخدمات وبرنامج التمکين ورغوة البولي يوريثان علی التوالي؛ ووافقت حکومات ألمانيا ھواء الغر
وإيطاليا واليابان علی أن يكونوا الوکاالت المنفذة المتعاونة تحت إشراف رئيس القطاع والوکالة المنفذة الرئيسية فيما 

لتقييمات التي يمکن إجراؤھا في إطار برامج عمل الرصد ويوافق البلد علی ا يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.
والوکاالت المنفذة والتقييم التابعة للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم الوکالة المنفذة الرئيسية 

  و/ أو الوکاالت المنفذة المتعاونة. الرئيسية للقطاع

ان التخطيط والتنفيذ المنسقين وتقديم التقارير عن جميع ستکون الوکالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضم  - 10
(ب).  5األنشطة بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك علی سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

ألف  -6في التذييل وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئيسية والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة 
د علی التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، علی تزويد الوکالة المنفذة  - 6باء والتذييل  -6والتذييل 

 2- 2- 2و  2- 1- 2الرئيسية والوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المبينة في الصفوف 
  أ. - 2من التذييل  2- 6- 2و  6- 5- 2و  4- 5- 2و 2- 5- 2و  4 4- 2و  2- 4- 2و  2- 3- 2و  4- 2- 2و 

 
 عدم االمتثال لالتفاق

، وابتداءا من 2-1في حالة عدم تحقيق البلد، ألي سبب من األسباب، أھداف إزالة المواد المحددة في الصف   - 11
ألف أو عدم التزامه بھذا  -2من التذييل  1.3.5أو  1.3.4أو  1.3.3أو  1.3.2أو  1.3.1، والصفوف 2019عام 

يتعرض ولن االتفاق، عندئذ يوافق البلد علی أنه لن يستحق الحصول على التمويل وفقا لجدول الموافقة على التمويل. 
ووفقا لتقدير اللجنة التنفيذية، ستتم إعادة التمويل  للعقاب مرتين من خالل العقوبة الكلية وعقوبة القطاع المحدد. البلد

ل معدل للموافقة علی التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يثبت البلد أنه استوفى جميع التزاماته التي کان وفقا لجدو
من المقرر تحقيقھا قبل استالم الشريحة التالية من التمويل بموجب جدول الموافقة على التمويل. ويقر البلد بأن اللجنة 

ألف ("تخفيضات في التمويل لعدم االمتثال") فيما  -7المحدد في التذييل  التنفيذية قد تخفض مبلغ التمويل إلى المبلغ
يتعلق بکل کيلوغرام من المواد المستنفذة لألوزون من تخفيضات االستھالك التي لم تتحقق في أي سنة. وستناقش 

لة. وبعد اتخاذ القرارات، اللجنة التنفيذية کل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الص
المذكورة  5لن تكون حالة عدم االمتثال لھذا االتفاق المحددة عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 

 أعاله.

لن يعدل تمويل ھذا االتفاق علی أساس أي قرارات تتخذھا الجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر علی تمويل   - 12
 ات أخرى في قطاع االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.أي مشروع

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوکالة المنفذة الرئيسية والوکاالت المنفذة   - 13
ذة الرئيسية المنف الةالوک الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة من أجل تيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبخاصة، سيمد
تحقق من لالزمة للمات اوالوکاالت المنفذة الرئيسية للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة بإمكانية الوصول إلی المعلو

  االمتثال لھذا االتفاق.

  تاريخ اإلنجاز

ية السنة التالية وسيتم إنجاز كل خطة قطاع في نھا. 2027سيتم إنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية عام   - 14
. وإذا ألف - 2للسنة األخيرة التي حدد فيھا حد أقصى مسموح به لمستوى االستھالك اإلجمالي للقطاع الوارد في التذييل 

كان في ذلك الوقت ال تزال ھناك أنشطة معلقة، وكانت مدرجة في خطة التنفيذ األخيرة وتعديالتھا الالحقة وفقا للفقرة 
حتی نھاية السنة التالية لتنفيذ باقي األنشطة بعد موافقة  أو خطة القطاع، سيتأخر إنجاز الخطة 7 (ھ) والفقرة 5الفرعية 

ألف حتى وقت إنجاز  - 4من التذييل (و)  1(أ) إلى  1اللجنة التنفيذية. وستستمر شروط اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية 
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  الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

 الصالحية

يتم تنفيذ جميع الشروط المنصوص عليھا في ھذا االتفاق حصرا ضمن سياق بروتوکول مونتريال وعلی   - 15
ا في إليھ النحو المحدد في ھذا االتفاق. وجميع المصطلحات المستخدمة في ھذا االتفاق ذات المعنى المنسوب

 بروتوكول مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك ھنا.

فاق أو إنھاؤه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد ال يجوز تعديل ھذا االت  - 16
  األطراف.

 التذييالت

  ألف: المواد -1التذييل 

لتخفيضات االستھالك المجمعة (طن من نقطة البداية  الفئة المرفق المادة
  قدرات استنفاذ األوزون)

 11,495.31 لىاألو جيم 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.13 األولى جيم 123 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.07 األولى جيم 124 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 5,885.18 األولى جيم ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,470.53 األولى جيم ب142 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.22 األولى جيم 255 -الھيدروكلوروفلوروكربون

 18,865.44 األولى جيم عالمجمو
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  ليألف: األھداف والتمو -2 لييالتذ

 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
 أھداف االستھالك

 اليمونتر بروتوكولجدول  1-1
في للمواد المدرجة خفض لل

طن ( یاألول الفئة م،يالمرفق ج
  زون)األو استنفاذقدرات  من

 غير متاح  6,262.4  6,262.4  12,524.9 12,524.9 12,524.9 12,524.9 12,524.9  17,342.1 17,342.1 17,342.1 17,342.1

لالستھالك الکلي  یالحد األقص 1-2
في ه للمواد المدرجة المسموح ب
طن ( یاألول الفئة م،يالمرفق ج

  األوزون) استنفاذقدرات  من

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

لالستھالك  یالحد األقص 1-3-1
 ه للمواد المدرجة فيالمسموح ب

في  یاألول الفئة، جيمالمرفق 
في الھواء  فييوتک ديقطاع التبر

المجالين التجاري والصناعي 
(طن من قدرات استنفاد 

  )األوزون

 غير متاح  **   **   **  **  **  1,609.9 1,609.9  2,042.4 2,042.4 2,162.5 2,162.5

1-3-2 لالستھالك  یالحد األقص 
للمواد المدرجة في  هالمسموح ب
في  یاألول الفئة، يمالمرفق ج

 سترينيالبول رغوةقطاع 
المسحوبة بالضغط (طن من 

  قدرات استنفاد األوزون)

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

1-3-3  لالستھالك یالحد األقص 
في للمواد المدرجة   هالمسموح ب
في  یاألول الفئة ،يمالمرفق ج

(طن  ثانيوريالبول رغوةقطاع 
  من قدرات استنفاد األوزون)

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

1-3-4  لالستھالك یالحد األقص 
في للمواد المدرجة   هالمسموح ب
في  یاألول الفئة، يمالمرفق ج
(طن  الغرف ھواء فييقطاع تک

  من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متاح  ***  ***  *** *** *** 2,259.7 2,259.7  2,876.0 2,876.0 3,697.7 3,697.7

1-3-5 الحد األقصى لالستھالك  
 للمواد المدرجة فيالمسموح به 
األولى في  الفئةالمرفق جيم، 
  قطاع المذيبات

 غير متاح 0.0 55.0 148.3 148.3 321.2 321.2 321.2 395.4 395.4 455.2 455.2

  جاريتمويل خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء في المجالين الصناعي والت
2-1-1  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 

للقطاع  ةيسيالمنفذة الرئ
  )کيي) (دوالر أمربييوئندي(ال

13,368,756 20,000,000 12,000,000 16,000,000 16,000,000 11,776,041 - - - - - 89,144,797 

2-1-2 (دوالر  لليوئنديبيدعم التكاليف  
  أمريكي)

935,813 1,300,000 780,000 1,040,000 1,040,000 765,443 - - - - - 5,861,256 
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 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
  تمويل خطة قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط

2-2-1  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
 )دويوني(الللقطاع  ةيسيالمنفذة الرئ
  )کيي(دوالر أمر

7,514,867 8,732,614 8,000,000 9,243,486 9,600,000 14,788,765 11,400,000 11,300,000 9,550,000 9,600,000 11,971,763 111,701,495 

ليونيدو (بالدوالر لدعم التكاليف  2-2-2
  األمريكي)

526,041 567,620 520,000 600,827 624,000 961,270 741,000 734,500 620,750 624,000 778,165 7,298,172 

2-2-3  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
) (دوالر ايلقطاع (ألمانلالمتعاونة 

  )کييأمر

- 267,386  356,514  211,235   250,000 - - 1,085,135 

2-2-4 تكاليف الدعم أللمانيا (دوالر  
  أمريكي)

- 31,877 - 42,502 - 25,183 - - 29,804 - - 129,365 

  تمويل خطة قطاع رغوة البولي يوريثان
2-3-1  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 

نك الدولي) (البالمنفذة للقطاع 
  (دوالر أمريكي)

7,045,027 10,600,000 9,500,000 12,700,000 12,700,000 20,000,000 15,700,000 15,600,000 10,500,000 13,100,000 14,026,183 141,471,210 

2-3-2 تكاليف الدعم للبنك الدولي  
  أمريكي)(دوالر 

493,152 689,000 617,500 825,500 825,500 1,300,000 1,020,500 1,014,000 682,500 851,500 911,702 9,230,854 

  تمويل خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
2-4-1  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 

 )دويونيللقطاع (ال ةيسيالمنفذة الرئ
  )کيي(دوالر أمر

14,671,089 16,000,000 18,000,000 14,000,000 14,000,000 11,581,816 - - - - - 88,252,905 

2-4-2 ليونيدو (دوالر لدعم التكاليف  
  أمريكي)

1,026,976 1,040,000 1,170,000 910,000 910,000 752,818 - - - - - 5,809,794 
 

2-4-3  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
 لقطاع (إيطاليا) (دوالرلالمتعاونة 
  أمريكي)

891,892 - - - - - - - - - - 891,892 

2-4-4 إليطاليا (دوالر تكاليف الدعم  
  أمريكي)

108,108 - - - - - - - - - - 108,108 

  تمويل خطة قطاع الخدمات، بما في ذلك برنامج التمكين
2-5-1  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 

للقطاع (األمم المنفذة الرئيسية 
عليه (دوالر المتحدة للبيئة) 

  أمريكي)

3,299,132 2,570,000 3,270,000 3,370,000 3,570,000 2,810,868 - - - - - 18,890,000 

2-5-2  للبيئة ألمم المتحدةلدعم التكاليف  
  أمريكي)(دوالر 

364,651 284,061 361,431 372,484 394,590 310,684 - - - - - 2,087,900 

2-5-3  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
) (دوالر ايلقطاع (ألمانلالمتعاونة 

  )کييأمر

300,000 - 300,000 200,000 - 200,000 - - - - - 1,000,000 

2-5-4 تكاليف الدعم أللمانيا (دوالر  
  أمريكي)

36,000 - 36,000 24,000 - 24,000 - - - - - 120,000 

2-5-5  لوكالةالتمويل الموافق عليه ل 
) (دوالر ابانيلقطاع (اللالمتعاونة 

  )کييأمر

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - - - - 400,000 

2-5-6 تكاليف الدعم لليابان (دوالر  
  أمريكي)

10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 - - - - - - 52,000 
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 المجموع 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 التفاصيل الصف
  تمويل خطة قطاع المذيبات

2-6-1 التمويل اإلجمالي الموافق عليه  
المنفذة الرئيسية  لوكالةل
  ) (دوالر أمريكي)يوئنديبي(

2,821,937 3,777,190 2,959,930 3,229,030 3,601,083 7,888,921 7,128,589 3,664,360 5,481,592 2,707,880 4,002,054 47,262,566 

2-6-2 (دوالر  لليوئنديبيدعم التكاليف  
  أمريكي)

197,536 245,517 192,396 209,887 234,070 512,780 463,358 238,183 356,304 176,012 260,134 3,086,177 

 إجمالي التمويل
3-1 التمويل المتفق عليه  ليإجما 

  أمريكي)(دوالر 
49,992,700 62,027,190 54,109,930 59,179,030 59,551,083 69,257,646 34,228,589 30,564,360 25,781,592 25,407,880 30,000,000 500,100,000 

الدعم (دوالر  فيتکال مجموع /2.3
 )کييأمر

3,698,676 4,168,474 3,687,727 4,035,600 4,038,560 4,652,176 2,224,858 1,986,683 1,689,357 1,651,512 1,950,000 33,783,625 

التكاليف المتفق عليھا  إجمالي 3-3
 (بالدوالر األمريكي)

53,691,376 66,195,664 57,797,657 63,214,630 63,589,643 73,909,822 36,453,447 32,551,043 27,470,949 27,059,392 31,950,000 533,883,625 

  اإلزالة واالستھالك الباقي المؤھل
4-1-1  3,878.80  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22 -إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-1-2  1,479.72  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا 22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-1-3  6,136.79  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 
4-2-1  2.70  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123 -إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-2-2  0.00  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-2-3  7.43  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-1  0.00  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق  124 -إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-2  0.00  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-3-3  3.07  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124 -االستھالك الباقي المؤھل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-4-1  ****4,187.18  ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141 -إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-4-2  1,698.00  ب الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-4-3  0.00  ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 
4-5-1  646.02  ب المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142 -إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-5-2  267.47  واجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ب ال142 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

4-5-3  557.04  ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 
4-6-1  1.13  اق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتف 255 -إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-6-2  0.00  الواجب تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 255 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
4-6-3  0.09  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 255 -االستھالك الباقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون 

يزيد عن  ن، ول2025ن قبل عام ات استنفاد األوزومن قدر طن 11,772 أكثر من بأي حال من األحوال يكونفي وقت الحق، ولكنه لن  2026 عام إلى 2021 عام األولى للفترة من الفئة ،حدد الحد األقصى لالستھالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيمسي *
  تنفاد األوزون بعد ذلك.من قدرات اس طن 6,131

 1,609.9ر من ثکأبأي حال من األحوال  يكونولكنه لن ، في وقت الحق 2026 عام یإل 2021 عام لفترة منفي المجالين الصناعي والتجاري لالھواء  فييوتک ديفي قطاع التبراألولى  الفئة ،سيحدد الحد األقصى لالستھالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم **
  طن من قدرات استنفاد األوزون بعد ذلك. 781عن  ديزي ن، ول2025ستنفاذ األوزون قبل عام طن من قدرات ا

ستنفاد األوزون قبل من قدرات ا طن 2,259.7 أكثر من لبأي حال من األحوا يكون، ولكنه لن في وقت الحق 2026 معا إلى 2021 عام للفترة من الغرف ھواءتكييف في قطاع األولى  الفئة ،سيحدد الحد األقصى لالستھالك اإلجمالي المسموح به للمواد المدرجة في المرفق جيم ***
  من قدرات استنفاد األوزون بعد ذلك. طن 1,335يزيد عن  ن، ول2025عام 

  
  سابقة الخلط المصدرة. والتيب الموجود في البول 141-روکربوندروکلوروفلويطن من قدرات استنفاد األوزون من الھ 137,83 شملي(ب)،  68/42وفقا للمقرر  ****

حوظة:لم   . 2019ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إنجاز المرحلة األولى حسب اتفاق المرحلة األولى:  
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 ليالتمو یلموافقة علاجدول ألف:  -3 لييالتذ

  ف.أل -2 لييلتذامن السنة المحددة في  رياألخ  تماعفي االج اھيللموافقة عل المستقبليةالشرائح  ليالنظر في تمو تميس

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار -4 لييالتذ

  :ةيمن األجزاء التال القطاعاتشرائح شريحة من لکل طلب  ذيتنفالوخطط  ريراتق ميتقد سيتألف -1

الة البلد ح ويبين قالساب ريصف التقدم المحرز منذ التقروي حة،يشر لكل اناتيب يحتوي على، مفصل ريتقر )أ(
واد كمية المو، البعض ابعضھبتتعلق  فيوک تساھم مختلف األنشطة في ذلك فيبإزالة المواد، وک تعلقي مايف

مة لة المستخديا البدي، والتكنولوجلكل مادة األنشطة لتنفيذكنتيجة مباشرة  إزالتھا تالمستنفدة لألوزون التي تم
اد فيضات الموالبلد لتخ هقدمالمشترك الذي  ليالتمو وكم تدريجيا،التي أدخلت  بدائلالمن  يتعلق بھاوما 
ي الخطة، فمدرجة والتحديات المتعلقة باألنشطة المختلفة ال والنجاحات والخبرات ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

ي أمعلومات عن و معلومات أخرى ذات صلةقدم يت في الظروف السائدة في البلد، وتغييرا يأ ويبين
خدامات واست راتيالمقدمة سابقا ومبرراتھا، مثل التأخ حةيالشر ذيخطة (خطط) تنفعلى  رأتط راتييتغ

من ھذا  7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر ذياألموال خالل تنف صيالمرونة إلعادة تخص
 تغييرات أخرى؛أي االتفاق، أو 

 ةيذيقرر اللجنة التنفت(ب) من االتفاق. وإذا لم  5 ةين استھالك المواد، وفقا للفقرة الفرععتحقق مستقل  ريتقرو ) ب(
نوات الس عيجملالتحقق من االستھالك  وينبغي تقديم حة،يھذا التحقق مع کل طلب شر ميتقد نبغييخالف ذلك، 
عنھا  قرير التحققتاللجنة تستلم لم من االتفاق، التي (أ)  5 ةيالنحو المحدد في الفقرة الفرع یذات الصلة عل

 ؛بعد

تحقق مستقل وفقا للفقرة  ريتقر قدمي ع،يقدرة التصن ليخطط القطاع التي تتضمن أنشطة تحو وبخصوص  ج)(
التي أنجزت  عيمن خطوط التصنعلى األقل خمسة في المائة ل ةيعشوائ نةيعيشمل  ،(ج) من االتفاق 5 ةيالفرع

مستوى وركات الش اء: اسمد أدنىكح التحقق منھا، وتحديد المعلومات التالية التي سيتمتحويلھا في السنة 
قدرة البديلة و ةالماد التكنولوجيا البديلة التي أدخلت بما في ذلك مستوى استھالكواستھالك المادة قبل التحويل 

  التكلفة اإلضافية للتحويل؛تفاصيل التصنيع ومستوى اإلنتاج الفعلي قبل وبعد التحويل و

ووقت  ذيمعالم التنف يبينالمطلوبة،  حةيالشر تشملھافترة التي خالل ال ستنفذوصف کتابي لألنشطة التي و  (د)
ات الخبرة طة الشاملة المتوقعة، مع مراعافي الخ محتملة راتييوأي تغ األنشطة نيوالترابط ب اإلنجاز

  المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة؛

 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمجموعة من المعلومات الکمو  (ھـ)
  اإلنترنت؛ یعلإلكترونية 

(أ) إلى  1 من خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية يتألف منتنفيذي  وملخص  (و)
 أعاله.المذكورة ) ـ(ھ 1

 مراعاة جبي ،بالتوازي نةيي سنة معف ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ مرحلتين ذيفي حالة تنف  -2
 :حائالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال

ال التي األموواألنشطة  یحصرا إل ريکجزء من ھذا االتفاق، ستش ھايالمشار إل حائالشر ذيوخطط تنف ريتقار )أ(
 ھذا االتفاق؛ يشملھا

بموجب  ةيکربوندروکلوروفلورويمختلفة للمواد الھ أھداف استھالك الجاري تنفيذھا لھاإذا کانت المراحل و ) ب(
 الستھالك المواد األدنىاستخدام الھدف  تميس نة،يألف من کل اتفاق في سنة مع -2 لييالتذ
  .لالمستق تحققأساس الھو  کونيوس اتلالمتثال لھذه االتفاق كمرجع ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
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 ألف: مؤسسات الرصد واألدوار -5التذييل 

 :ما يلي نؤول عالمس ھو الوحدة الوطنية لألوزون بصفتهب التعاون االقتصادي الخارجي / وزارة حماية البيئة، مكت -1

قطاع لل ةيسيلرئلمنفذة اوالوکاالت ا ةيسيبمساعدة الوکالة المنفذة الرئستفذ لألنشطة التي  الشامل ذيالتنف قيتنس )أ(
 والوکاالت المنفذة المتعاونة األخرى؛

 ياسات وتشريعات وطنية بشأن مراقبة المواد المستنفدة لألوزون؛وضع وتنفيذ سو ) ب(

رصد االستھالك الوطني استنادا إلى بيانات اإلنتاج وبيانات االستيراد والتصدير الرسمية للمواد التي و  (ج)
  (ب) من ھذا االتفاق؛ 5وفقا للفقرة الفرعية  المعنيةتسجلھا اإلدارات الحكومية 

والحصص لواردات وإنتاج وصادرات المواد  صيالنظام الوطني للترخ ذيتنف یاإلشراف علو  (د)
من  رةيکب اتيالمنشآت التي تستخدم کم يشملونظام الحصص الذي  ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
 كستھالالا اناتيذلك، وجمع ب نطبقي ثمايفي قطاعات االستھالك المختلفة، ح دروکلوروفلوروکربونيالھ

 ثمايح، نشآتالمفي ھذه  ةيدروکلوروفلوروکربونيخفض استھالك المواد الھ قيوتحق لمراقبة نمو االستھالك
 ذلك؛ نطبقي

الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتكبيرة من  التي يوجد فيھا أعدادإدارة االستھالك في تلك القطاعات و  )ـ(ھ
لھواء كييف اتبريد وتالن واالبولي يوريث قطاعات رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغوةالحجم (مثل 

 في تباعي المذيبات) عن طريق الحد من كميات المواد ذات الصلة التفي المجالين الصناعي والتجاري و
 ؛المحلية سوقال

 ؛ المنشآتضمان تحقيق ھدف اإلزالة في تلك من أجل أنشطة التحويل  تنفذالتي  المنشآتاإلشراف على و  (و)

من أجل للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة  ةيسيوالوکاالت المنفذة الرئ ةيسيلرئمع الوکالة المنفذة ا قيالتنسو  (ز)
 لييد) والتذ( 5 ةيرعوفقا للفقرة الف ريالقطاع المحددة في االتفاق وفي إعداد التقار أھدافالتحقق من  ريسيت

 ألف من ھذا اتفاق. -4

  

 ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ -6 لييالتذ

 :األقل یعل لييما  تشملمسؤولة عن مجموعة من األنشطة،  ةيسيالة المنفذة الرئستکون الوک -1

في  نيمبلنحو الا یالمحددة عل ةيالداخل وشروطه هإجراءاتو التحقق المالي وفقا لھذا االتفاقضمان األداء و )أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حائالشر ذيوخطط تنف ريتقار ميمساعدة البلد في إعداد وتقدو ) ب(

في  نيلنحو المبا یعل حةيأنشطة الشر وإنجازاألھداف  تحقيق يبين ةيذيلجنة التنفإلى اتحقق مستقل  وتقديم ) ج(
 ألف؛ -4 لييمع التذ يتوافقبما  حةيالشر ذيخطة تنف

إلى اللجنة  لكي تقدمألف  -4د في التذييل لخطة الشاملة على النحو المحدل إعداد التقارير واستيفاء شروط  (د)
  التنفيذية؛

 ةيالسنو ذيخطط التنفعلى الخطة الشاملة و ثاتيتحد على انعکسيالتأکد من أن التجارب والتقدم المحرز و  (ھـ)
  ألف؛ -4 ليي(ھ) من التذ 1(د) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت التي تتوافق المستقبلية

ك ھدف استھال ديالتي تم تحد رةيقبل سنة أو أکثر من السنة األخ رةياألخ ليوالتم حةيشرفي حالة طلب و  (و)
 عن ةيالسنو ريتقارتقديم الضمان من أجل المسؤولة لقطاع ل ةيسيالوکالة المنفذة الرئمع  قيالتنس جبي، لھا
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نتھاء من جميع تقارير التحقق عن المرحلة الحالية من الخطة إلى أن يتم اال - عند اللزوم  –و  حةيالشر ذيتنف
  ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأھداف استھالك  وتحقيق المتوقعةاألنشطة 

 ؛الفنيةالمستقلين المناسبين االستعراضات  الفنيينالخبراء  إجراء والتأكد من  (ز)

  ؛الالزمةاإلشراف  مھام وتنفيذ  (ح)

  ؛دقيقة اناتيواإلبالغ عن ب حةيالشر ذيتنفالفعال والشفاف لخطة  ذيبالتنف تسمح ليتشغ ةيوجود آلوضمان   (ط)

 تسلسلالوضمان ، للقطاع والوکاالت المنفذة المتعاونة ةيسيأنشطة الوکاالت المنفذة الرئ قيتنسيتم مع البلد،   (ي)
  ؛ألنشطةلالمناسب 

بلد بالتشاور مع ال - حدديمن االتفاق،  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضيتخففي حالة و  (ك)
 عاتف القطالمختل ضاتيتخف صيتخص - والوکاالت المنفذة المتعاونة للقطاع ةيسيوالوکاالت المنفذة الرئ

  ونة؛للقطاع وکل وکالة منفذة متعا ةيسيالوکاالت المنفذة الرئ ليتمونود الميزانية ولوب

 ؛اللزومعند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم و  (ل)

والوکاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي  لقطاعل ةيسيالوکاالت المنفذة الرئتوافق في اآلراء مع  یالتوصل إلو  (م)
  الخطة؛  ذيتنف ريسيتمن أجل واإلبالغ  قيتنسالو ترتيبات الزمة للتخطيط

كتب التعاون والنفقات التي يدفعھا مللدخل المستلم من الوکاالت المنفذة،  يالسنو يالمال التدقيق قيتنسو  (ن)
 کتب التعاونم هحققيي ومبلغ الفائدة الذ ن،ييالنھائ نيديالمستف یإل ئةيالبحماية وزارة  االقتصادي الخارجي/ 

 .بھا حتفظياألرصدة التي  یعل ئةيالبحماية االقتصادي الخارجي / وزارة 

التحقق  إلجراء ةمستقل ھيئة ةيسيالرئ الوکالة المنفذةوتكلف ، ستختار صدرتمراعاة أي آراء وبعد التشاور مع البلد   -2
(ج)  1 ةيفاق والفقرة الفرع(ج) من االت 5 الفرعيتين تينوفقا للفقر ةيدروکلوروفلوروکربونيمن نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھ

لقطاع ه الفقرة لفي ھذ ةلمبينا الوكالة المنفذة للقطاع بتولي المھمة ةيسيالمنفذة الرئ لوکالةا أن تفوض مکنيألف. و -4من التذييل 
ة ج خطة إدارمن نتائ التحقق ذيعن تنف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ةيمع مسؤول تداخليلن  التفويضمفھوما أن ھذا  کونيأن  یعل

  .ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ

  

 للقطاع ةيسيباء: دور الوکاالت المنفذة الرئ 6 -لييالتذ

، مماثلةعية الالقطا في خطتھا المبينةللقطاع مسؤولة عن مجموعة من األنشطة  ةيسيرئستکون الوکاالت المنفذة ال -1
 :األقل یعل لييما  تشمل

، تالقطاعاعلى النحو المبين في خطط  اتتقديم المساعدة لوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاع )أ(
 ؛اللزومعند 

رف وفقا لھذا ) والتقدم المحرز في الص(ج 5قرة مع الف يتوافقبما ضمان التحقق من أھداف أداء القطاع و ) ب(
 ة البلد فيومساعد المعنيةإلجراءات والمتطلبات الداخلية المحددة على النحو المبين في القطاعات وااالتفاق 

 تنفيذ وتقييم األنشطة؛

لمحدد في النحو ا یعل حةيالشر ذيتنفعن القطاع وتقارير   بخططالخاصة  تقديم التقارير شروط واستيفاء  (ج)
لمنفذة ا الوکاالت ااألنشطة التي تنفذھ تشمل، اللزوموعند  ة،يذياللجنة التنف یإلكي تقدم ألف ل -4 لييالتذ

 المتعاونة؛

 المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء والتأكد من  (د)
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 ؛الالزمةاإلشراف  مھام وتنفيذ  )ـ(ھ

 ؛دقيقة اناتين بعواإلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آلو  (و)

 إلى استخدام المؤشرات؛تستند لبلد ل التي سددت أن المدفوعات والتأكد من  (ز)

 الزمة باتيتوافق في اآلراء مع الوکاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترت ی، إلاللزومالتوصل، عند و  (ح)
 الخطة؛ ذيتنف ليتسھمن أجل واإلبالغ  قيلتنسوا طيللتخط

ل األنشطة المتصلة استكمامن أجل القطرية / المشاركة  للشركاتاإلفراج عن األموال في الوقت المناسب و  (ط)
 بھذا القطاع؛

 التحقق المالي من األنشطة المنفذة. وضمان  (ي)

 

 جيم: دور البنك الدولي في التحقق من االستھالك 6 -التذييل

بعد  ،للصين ةينروکربودروکلوروفلويکوکالة منفذة لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھ البنك الدولي دور یباإلضافة إل  -1
النحو  یالبلد عل التحقق من استھالك ةيعمل ذيلتنف ةمستقل ويفوض ھيئة ختاري، سصدرتمراعاة أي آراء والتشاور مع البلد 

 -4 ليي(ب) من التذ 1 ةي(ب) من ھذا االتفاق والفقرة الفرع 5 ةي، وفقا للفقرة الفرعألف -2 لييمن التذ 2-1المحدد في الصف 
  ألف.

  

 دال: دور الوکاالت المنفذة المتعاونة 6 -لييالتذ

 یعل يليما  لوتشم ،في کل خطة قطاع الواردةستکون الوکاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة  -1
 :األقل

ات لقطاع ذاعلى النحو المبين في خطة  اتلوضع السياسات وتخطيط وإدارة برامج القطاعتقديم المساعدة  )أ(
 ؛اللزومالصلة، عند 

تسلسل لاضمان لللقطاع  ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل والرجوع، األنشطة مييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو ) ب(
 ألنشطة؛لمنسق ال

 ألف؛ -4 لييھذه األنشطة وفقا للتذ عنللقطاع  ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار ميتقد  (ج)

تخطيط لل الزمة بشأن أي ترتيبات المنفذة الرئيسية للقطاع الوكالةالتوصل إلى توافق في اآلراء مع و  (د)
 تيسير تنفيذ الخطة؛ من أجل والتنسيق واإلبالغ 

 التحقق المالي من األنشطة المنفذة. وضمان  )ـ(ھ

  

 بسبب عدم االمتثال ليلتموا ضيألف: تخف - 7ال ييالتذ

المواد لكل كيلوغرام من  دوالر أمريكي 115 بقيمةتخفيض مبلغ التمويل المقدم  يجوزمن االتفاق،  11وفقا للفقرة   -1
لم يتحقق فيھا ة كل سنل الف -2من التذييل   2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي ألوزون من االستھالك ل المستنفذة
 ليمستوى تمو زتجاويلن  ليلتمول یأن الحد األقص أن يكون مفھوما ی، علألف -2من التذييل   2-1في الصف  محددالھدف ال

 .متتاليتين نسنتية . ويمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لمدالمطلوب حةيالشر
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دوالر أمريكي لكل كيلوغرام  115ض مبلغ التمويل المقدم بمقدار ، يمكن تخفي2019وابتداءا من االستھالك في عام   -2
و أ 1.3.4أو  1.3.3أو  1.3.2أو  1.3.1بخالف المستوى المحدد في الصفوف من أطنان قدرات استنفاد األوزون لالستھالك 

أو  1.3.4أو  1.3.3أو  1.3.2أو  1.3.1ألف لكل سنة لم يتم فيھا الوفاء بالھدف المحدد في الصفوف  -2من التذييل  1.3.5
 1.3.4أو  1.3.3و أ 1.3.2أو  1.3.1، على أساس الفھم أن االمتثال لألھداف المحددة في الصفوف ألف -2من التذييل  1.3.5

قطري لبرنامج الن تنفيذ اعسيتم تقييمھا استنادا إلى الترتيبات القائمة لإلبالغ عن القطاع في إطار التقرير المرحلي  1.3.5أو 
  ير وخطط تنفيذ الشرائح، ولن يتم التحقق منھا على نحو مستقل.وتقر

مرحلتان من خطة إدارة إزالة المواد تنفذ اتفاقان ساريان ( ھايف وجديللسنة التي في حالة ضرورة تطبيق العقوبة   -3
عاة ، مع مراحدة حسب كل حالة علىالعقوبة  قيتطب تميمختلفة، س عقاب اتيمستوببالتوازي)  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 نسيكوقطاع، ن نفس التحديد قطاع ما، أو أن كال المرحلتين تعالجا وإذا استحالعدم االمتثال.  تسببالقطاعات المحددة التي 
  أكبر. التي ستطبقمستوى العقوبة 

 محددة قطاعاتب الخاصةألف: الترتيبات  -8 التذييل

البلد  وافقي، الغرف ھواء فييلقطاع تک ةيدروکلوروفلوروکربونيد الھمن خطة إدارة إزالة الموا ةيخالل المرحلة الثان  -1
 عن: قليما ال  ليتحو یعل

 ؛290 -دروکربونيالھ یإل الغرف ھواء فيين خط تصنيع إلنتاج معدات تکيعشر  (أ)

 ؛290 -دروکربونيإلى الھ المكابسثالثة خطوط تصنيع و  (ب)

 ؛290 -إلى الھيدروكربون الحرارية للمساكن سخانات المياه بالمضخات تصنيعثالثة خطوط و  (ج)

 ؛R-744المادة  إلى سخانات المياه بالمضخات الحرارية للمساكن تصنيعخطان و  (د)

في  الھواء فييوتک ديلقطاع التبر ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيخالل المرحلة الثان  -2
 :لييما  یبلد علال وافقي، المجالين الصناعي والتجاري

 طن متري في القطاع الفرعي الموحد لتكييف الھواء إلى 3,150يمكن تحويل كمية قصوى قدرھا  )أ(
 ؛32 -الھيدروفلوروكربون

حداث إ ةيمکانبدائل ذات إ یإل هليمرونة في القطاع الفرعي الموحد لتكييف الھواء لتحوبالالبلد ويتمتع  ) ب(
سيبقيان زالتھا إ تمتالتي سبالطن  والكميةطالما أن التکلفة  32 -دروفلوروکربونياحترار عالمي أقل من الھ

 ا؛محالھ على

 یإللحرارية السخانات المياه بالمضخات  ةيوالتجار ةيالخطوط الصناع ليتحولمرونة بالالبلد  يتمتعأن و ) ج(
 ھواءالقطاع الفرعي الموحد لتكييف التحويالت مفھوما أن  کونيأن  یعل 32 -دروفلوروکربونيالھ
مجتمعة  32 -دروفلوروکربونيالھلسخانات المياه بالمضخات الحرارية إلى  ةيوالتجار ةيالخطوط الصناعو

 ؛طن متري 3,150لن تتجاوز 

 فييوتک ديفي قطاع التبر 22 -دروکلوروفلوروکربونيلھاإزالة  إجمالي منعلى األقل في المائة  20أن و   (د)
لك التي والمتوسطة (أي ت رةيالشرکات الصغ ليمن تحو کونيسفي المجالين الصناعي والتجاري الھواء 

 ،طن متري أو أقل) 50تستھلك 

من في االختيار  –القطاع الفرعي الموحد لتكييف الھواء  ريفي قطاعات أخرى غ - مرونةبالالبلد  يتمتعأن و  (ھـ)
 ديقطاع التبرل 8الجدول  المحددة في منخفض احترار عالميإحداث  ةيالست ذات إمکان اتيالتکنولوج نيب

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 قةيفي الوثفي المجالين الصناعي والتجاري الھواء  فييوتک
في  30في حدود بالطن  الكميةلضمان بقاء  هبذل قصارى جھدي، وس32 -الھيدروفلوروكربون باستثناء

ة على الصندوق المتعدد لكل تكنولوجيا في ذلك الجدول، دون أي تكلفة إضافي ةالمحدد الكميةالمائة من 
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  السادس عشر مرفـقال
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المكسيكحكومة بين معدل اتّفاق 
  بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 

ستنفدة لمواد المتخدام ايمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتخفيض اس  .1
طن من قدرات  746,72ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام قدره  -1ن الخاضعة للرقابة الواردة في التذييل لألوزو

 ل.وفقا للجداول الخاصة ببروتوكول مونتريا 2018كانون الثاني| يناير عام  1استنفاد األوزون قبل 

من  2- 1المبيّن في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو 2-
المشار  يع الموادألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجم -2التذييل 

رة دة في الفقويل المحدّ داتھا بالتمألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّ -1إليھا في التذييل 
اوز لمواد يتجلھالك ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي است3

كلي من مواد ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك ال-2من التذييل  2- 1المستوى المحدد في الصف األفقي 
تنفدة مواد المسميع الالنھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجالمرفق جيم، المجموعة األولى") باعتباره الخطوة 

فقية في الصفوف األ ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة-1لألوزون المحددة في التذييل 
  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3- 5-4و   4-4-3، 3-3- 4، 2-3- 4 ،3- 4-1

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھن 3- ا
للجنة التنفيذية ھذا األف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر  -2من التذييل  1-3التمويل المحّدد في الصف األفقي 

مني للموافقة على ألف ("جدول ز -3نفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة الت
 التمويل").

(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
. وسيجرى تفاقألف ("األھداف والتمويل") من ھذا اال-2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 

 التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التن 60بالشروط التالية قبل  الزمني  ن في الجدولفيذية المعني على النحو المبيّ يوما

  التمويل: للموافقة على

 
ميع ھي ج 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 
لبرامج نات انى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببياالھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستث

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

التحقق  ن ھذاأأن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية  )ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اقدم تقأن يكون البلد قد   (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الموافق عليھا سابقا يزيد عن  الشريحة
  بالكامل؛

ذييل   (د)  ارير  -4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ألف ("شكل تق
ب ي يُطل ل الشريحة وخطط التنفيذ السنوية") تغطي كل سنة تقويمية حتى السنة الت ا تموي ة  فيھ التالي

ألنشطة ابمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حتى موعد اكتمال جميع 
  الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

  
ع الطلب  )ھ( ى جمي امن والستين أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم

واد  ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع وم
امتثال  الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن

واد الھيدروكلوروفلو ة الم ي إلزال دول الزمن د للج والبل ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي ل روكربوني
  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

  
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

 السابقة ةفيذ السنويمؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنألف (" -5التذييـل 
ن مستقّل على النحو المبيّ ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق ال -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

 أعاله. 4في الفقرة 
 

ى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية عل 7-
 ألف. -1لتذييل اة في وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحدد ھذه المبالغ

 
إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق   (أ)

ة  رة الفرعي ي الفق يّن ف و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ية  (د) 5عليھ رات الرئيس ق التغيي أعاله. وتتعل
ي  رات الت دد األطراف؛ أو التغيي ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل بالمسائل الت
ل  نوية للتموي تويات الس ي المس رات ف اق؛ أو التغيي ذا االتف ديل أي شرط من شروط ھ ى تع ؤدي إل ت

ف ذة لمختل ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك رامج أو  المخصص لف ى الب ل إل ديم تموي رائح؛ وتق الش
ذ  ة أي نشاط من خطة التنفي األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ا  (ب) يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي نوية  إع ذ الس ة التنفي ي خط ف
ر السنوي  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  المتعلق بالتنفيذ؛

ال تحصل أى منشأة من المقرر تحويلھا الى تكنولوجيا غير ھيدرو كلورو فلورو كربون مدرجة فى   (ج)
ة خطة إدارة إزالة المواد ال ر مؤھل ا غي ين أنھ ى يتب ا والت ة الموافق عليھ ورو كربوني ھيدرو كلوروفل

د  ة أو اإلنشاء بع ة أألجنبي بموجب المبادىء التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف( أى نتيجة للملكي
على مساعدة . وسوف تبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية  2007سبتمبر /أيلول   21تاريخ القطع فى
  طة التنفيذ السنويةكجزء من خ

أة  يلتزم البلد   (د) ا فى المنش دال من خلطھ ط  ب ابقة الخل ون س درو كرب بفحص إمكانية إستخدام نظم الھي
ة  ة التقني ليما من الناحي ذا س ين أن ھ ا المشروع الجامع إذا تب ى يغطيھ بالنسبة لمنشئات الرغاوى الت

ى الصندوق وممكنا من الناحية اإلقتصادية ومقبوال من جانب المشئا ة ال الغ متبقي ة مب تعاد أي ت . وس
 المتعدد األطراف  
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سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

 
د  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ تطرأ  أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ا أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھ  9
على أن تكون الوكالة اليونيدو ت قالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد واف

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة تعلى أن اليوئنديبي المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت 
لوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف ا

عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
 في ھذا االتفاق. إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة

 
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق   10

(ب).  5عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
ة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في وتشمل ھذه المسؤولية ضرور

التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في 
نفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة الم–6قائمة التذييل 

والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات 
لتنسيق. وتوافق الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة ل

اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في 
 ألف.- 2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينالصف

 
ة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزال  11

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن -2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف، عن ّكل كيلوغرام  -7ويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التم
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف 

ت الصلة. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذا
  أعاله. 5وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على   12 

  أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي
 

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 

 لومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.المع
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يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية   14
 ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
(د) 1(ب) و1(أ) و1المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.ألف إلى حين إتمامھا -4من التذييل (ھ) 1و
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   15
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 ذية غير ذلك.اللجنة التنفي
 

واللجنة التنفيذية  المكسيكبين حكومة  المحّدث الذي تم التوّصل إليهان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق   .16
 للجنة التنفيذية.  الثالث والسبعينفي االجتماع 
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  تذييالت

  التذييالت
  ألف: المواد-1التذييل 

 (بأطنان لتخفيضات في االستھالكإلجمالي اانقطة البدء   المجموعة  المرفق  المادة
  قدرات استنفاد األوزون)

 392.8  األولى  جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 803.9  األولى  جيم  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.9  األولى  جيم  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.3  األولى  جيم  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.1  األولى  جيم 124- الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,208.0  األولى  جيم  المجموع
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  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 صفوال الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

من المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

 غير متوفر 1,033.9 1,033.9 1,033.9 1,033.9 1,148.8 1,148.8 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
قدرات استھالك من (أطنان 

 األوزون) 

 غير متوفر 746.72 1,033.9 1,033.9 1,033.9 1,148.8 1,148.8 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
) اليونيدو(المنفذة الرئيسية 
 (دوالر أمريكي)

0 2,792,526 695,011 578,341 120,000 226,317 0 0 0 4,412,195 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي)  الرئيسية

0 209,439 52,126 43,376 9,000 16,974 0 0 0 330,915 

التمويل المتفق عليه للوكالة   3.2
) اليوئنديبي( المتعاونةالمنفذة 

 (دوالر أمريكي)

2,428,987 2,502,526 3,800,000 3,800,000 0 1,122,503 0 0 0 13,654,016 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2
  (دوالر أمريكي)المتعاونة 

182,174 187,689 285,000 285,000 0 84,188 0 0 0 1,024,051 

إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

2,428,987 5,295,052 4,495,011 4,378,341 120,000 1,348,820 0 0 0 18,066,211 

الموافق دعم التكاليف إجمالي  2.3
 (دوالر أمريكي)  عليھا

182,174 397,128 337,126 328,376 9,000 101,162 0 0 0 1,354,966 

 إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3
  (دوالر أمريكي)

2,611,161* 5,692,180** 4,832,137 4,706,717 129,000 1,449,982 0 0 0 19,421,177 

 4.7  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 20.1  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 368.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 345.8  على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق 141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 46.7  **من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 411.4  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 10.9  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (بموجب ھذا االتفاق المتفق على إزالتھا  ب142-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0.0  ن)من قدرات استنفاد األوزوباألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 142-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  123-مجموع  الھيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.3  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  123-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  3.4.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)ألطنان با(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  124-مجموع  الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  124-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.1  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  124-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  3.5.4

 
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة   1

 ألف.-2المحددة في التذييل 
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  
  شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل   1

ا   (أ) د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة على الشريحة الس
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 

رات و ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري اطات يس ف النش ة بمختل ديات المرتبط التح
المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك 
رات خاصة  من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغيي

أخير، وحاال ديمھا، كحاالت الت ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع ت استخدام المرون
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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

باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن  (أ) من االتفاق، ويمكن5المحددة 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

لتنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة ا
(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؛

ي س  (ج) ة، مع وصف خطي للنشاطات الت ديم طلب الشريحة التالي ع لتق ى الوقت المزم ا حت يُضطلع بھ
ار.  إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب
ن أي  رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش من الوصف أيض ي أن يتض وينبغ

ذا الوصف السنة تغييرات ممكنة من الم املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش نظور أن تطرأ عل
ر من 5المحددة في الفقرة الفرعية  (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب

  الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت. مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير و  (د) ات عل الخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ديم  وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي
البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 

ة كل طلب شريحة، كال من السر رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1ود والوصف الخاص ب
ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت

ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق
ة، سوف يشمل أعاله. ومع أن المع ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي لومات الكمي

ذة  ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي الش
  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1ن موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية م  )ھ(
  (د) أعاله.1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية مسؤولية حماية واستعادة وحفظ جميع النظم اإليكولوجية  والموارد   1
مسؤولية تنفيذ السياسات الوطنية الطبيعية والخدمات البيئية من أجل تشجيع التنمية المستدامة. كما تتولى الوزارة 

المتعلقة بتغير المناخ وحماية طبقة األوزون. وترصد وحدة األوزون الوطنية (التابعة للوزارة) استھالك وإنتاج جميع 
المواد المستنفدة لألوزون من خالل األفرقة اإلقليمية. ومن المتوقع إجراء عمليات تفتيش في الشركات التي تم تحويلھا 

  ولوجيات غير مستنفدة لألوزون لضمان عدم استعمال ھذه المواد بعد إكمال المشاريع.إلى تكن

وعرضت حكومة المكسيك استمرار تنفيذ األنشطة وستعرض ذلك وستؤيد المشاريع من خالل الدعم   - 2
  المؤسسي على مدار السنوات المقبلة. ومن شأن ذلك أن يضمن نجاح أي نشاط موافق عليه للمكسيك.

تبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا مھما من عناصر خطة إدارة ويع  - 3
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومسألة رئيسية لتحقيق االمتثال. وستكون ھناك اجتماعات تنسيق دورية مع 
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ية والجھات الحكومية المعنية (أي أصحاب المصلحة من الصناعة ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
وزارات االقتصاد والطاقة والصحة) ومختلف الرابطات الصناعية وجميع القطاعات المشمولة بالخطة من أجل وضع 
االتفاقات والتدابير الالزمة لالضطالع باألنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المحدد وبطريقة منسقة. 

  إن تنفيذ العملية وإنجاز اإلزالة سيتم رصدھما من خالل زيارات للموقع على مستوى الشركات.وفي قطاع التصنيع، ف

وسيتم االضطالع برصد سنوي من خالل نظام إصدار التراخيص والحصص المتعلق بالمواد المستنفدة   - 4
  لألوزون. وسيُضطلع بزيارات للموقع من قبل خبراء دوليين مستقلين.

 الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: دور  -6التذييل 
 
ى النحو التنفيذية ستكـون الوكالـة   1 ـة المشروع عل الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيق

  التالي:

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
يّ  ى النحو المب ه، عل ة ب ة الخاّص ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال ن ف

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

د أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا   (ج) ق
 ألف؛-4على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ة. -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل ديم ألف لتق ى تق الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة ضم  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ان تنفيذ 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
ذة أو ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة والوكالة المنفذة المتعاونة 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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ة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة ا 2 لمنفذة 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.-4من التذييل 

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ذه األنشطة في الخطة التنفيذية تكون الوكالة   1 د ھ تم مواصلة تحدي المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وي

  الشاملة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:
  

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة مساعدة البلد في تنفي  (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7تذييل ال
  
دار  11وفقا للفقرة   1 ل المخّصص بمق غ التموي اق، يمكن تخفيض مبل ّل  87من ھذا االتف دوالر أمريكي عن ك

ي الصف  دد ف توى المح اوز المس ذي يتج تھالك ال ن االس تنفاد األوزون م درات اس ن ق وغرام م ن  2-1كيل م
  ألف.-2من التذييل  2-1ة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف ألف لكل سن-2التذييل 
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   المرفق السابع عشر

  
  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.

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
لتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا لف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني لأ-2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1في التذييل 
تھالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي اس

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
ذية ھذا التمويل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفي -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 تحقيق حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى 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  2-1 الصففي  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 
 ؛مويلطلب التالذي 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(
نه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أ
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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ھاية ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى ن - 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
سات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً ألف ("مؤسّ  -5

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في -5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 أعاله. 4الفقرة 

جزء البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى  .7 أو 
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـھذه المب من

 ألف:-1

يذ سنوية التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنف 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:

 طراف؛بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األ 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  30لة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن الحالية، أو إزا

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

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؛

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. 

تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على  ويحدد أي تقديم لمطلب
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 

 يل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛مستوى التمو

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د(
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية 

أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي  للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية
) 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(
 االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق. األطراف لدى
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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(
 فيذ المشروع؛خالل تن

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 تلتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء باال
، واتفقت حكومة ألمانيا، وحكومة إيطاليا وحكومة إسبانيا واليونيب على المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")

فيما يتعلق لوكالة المنفذة الرئيسية أن تكون الوكاالت المنفذة المتعاونة ("الوكاالت المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة ا
بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد 

الوكاالت للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 
 المشتركة في ھذا االتفاق.المتعاونة منفذة ال

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 

ضرورة التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في  ھذه المسؤولية
التنفيذ. وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في 

وصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة باء في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وت-6التذييل 
المتعاونة إلى توافق في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات 

وتوافق اللجنة  بموجب ھذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق.
ية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في التنفيذ

 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  2-1فقي الصف األ

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7ييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذ

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 

ا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھ
  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .12
  .ك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدتمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھال

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 
 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.على  االطالع

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 -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 

 اللجنة التنفيذية خالف ذلك.إال إذا حددت  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

  ذلك.تحدد اللجنة التنفيذية غير 

واللجنة التنفيذية  المكسيكبين حكومة  المحّدث الذي تم التوّصل إليهان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق   16
 للجنة التنفيذية.  السابع والسبعينفي االجتماع 
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  ذييالتالت
  

  ألف: المواد-1التذييل 

 (بأطنان االستھالكإلجمالي التخفيضات في انقطة البدء   المجموعة  المرفق  المادة
  قدرات استنفاد األوزون)

 392.8  األولى  جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 803.9  األولى  جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.9  األولى  جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.3  األولى  جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

0.1  األولى  جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,208  األولى  جيم  المجموع
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  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

صفوال الصف  المجموع 2022 2020 2018 2016 2015 2014 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

قدرات استھالك األوزون)من المجموعة األولى (أطنان   
 غير متوفر 746.72 746.72 1,033.92 1,033.92 1,033.92 1,148.80

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق  2.1
قدرات استھالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 األوزون) 

 غير متوفر 373.36 574.40 746.72 1,033.92 1,033.92 1,148.80

) اليونيدو(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 (دوالر أمريكي)

2,404,412 0 1,165,509 2,139,719 1,612,350 450,600 7,772,590 

(دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2  168,309 0 81,586 149,780 112,865 31,542 544,082 

) ألمانيا( المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   3.2
 (دوالر أمريكي)

325,000 0 325,000 0 0 0 650,000 

(دوالر أمريكي)المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2  40,750 0 40,750 0 0 0 81,500 

) ايطاليا( المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  5.2
 (دوالر أمريكي)

458,191 0 0 0 0 0 458,191 

(دوالر أمريكي)المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   6.2  59,565 0 0 0 0 0 59,565 

) اليونيب( المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  7.2
 (دوالر أمريكي)

0 0 40,000 0 40,000 0 80,000 

(دوالر أمريكي)المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   8.2  0 0 5,200 0 5,200 0 10,400 

) اسبانيا( المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  9.2
 (دوالر أمريكي)

0 0 1,056,991 1,070,000 0 0 2,126,991 

(دوالر أمريكي)المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   10.2  0 0 121,238 122,731 0 0 243,969 

أمريكي)(دوالر إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3  3,187,603 0 2,587,500 3,209,719 1,652,350 450,600 11,087,772 

(دوالر أمريكي)  الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3  268,624 0 248,774 272,511 118,065 31,542 939,516 

(دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3  3,456,227 0 2,836,274 3,482,230 1,770,415 482,142 12,027,288 

 105.5  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 24.8  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 262.5  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 411.4  ب المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 392.5  **من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (فاق بموجب ھذا االتالمتفق على إزالتھا  ب142-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 10.9  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤھل المتبقي 142-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  123-مجموع  الھيدروكلوروفلوروكربون  1.4.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.3  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  123-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك   3.4.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  124-مجموع  الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0.0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  124-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.1  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤھل المتبقي  124-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  3.5.4
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـالشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتمسيجري النظر في تمويل  .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 م المحرز منذ بشأن التقدتقدم 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 يا البديلة المستخدمة ، والتكنولوجحسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأن مختلفة 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
تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه المرونة إلعادة واستخدام 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 

 ة الحالية؛معلومات عن األنشطة في السن

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 

ة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريح
(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؛

الشريحة التالية،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة مع و األنشطة إبراز الترابط بين مع

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
ن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة م

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 

ثيقة بوصفه . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوالشاملة 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 

كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة السنة التقويمية مع 
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 1فقرات الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص ال  (ھ)
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في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة   .2
  لتنفيذ:خطط اوواحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ 

خطط التنفيذ المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة تقرير التنفيذ و  (أ)
  واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة   (ب)
ل متثاة األقل سيستخدم كمرجع لالمعينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

  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 
الوطنية بخصوص تغير المناخ وحماية طبقة األوزون. وتقوم وحدة األوزون الوطنية (الخاضعة 

وإنتاج جميع المواد المستنفذة لألوزون من خالل أفرقة إقليمية. ومن المتوقع ) برصد استھالك SEMARNATلـ
إجراء عمليات تفتيش في الشركات المحولة إلى التكنولوجيات ال تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون للتأكد من 

 عدم استخدام المواد المستنفدة لألوزون بعد إنجاز المشروع.

أن تعرض استمرار األنشطة وتأييد المشروعات على مدى السنوات القادمة عرضت حكومة المكسيك وتنوي  .2
على النحو المحدد في عنصر الدعم المؤسسي وقائمة األنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح 

 أي نشاط موافق عليه للمكسيك.

ساسيا لخطة إدارة إزالة المواد يعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أ .3
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة 
في الصناعة، ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأصحاب المصلحة الحكوميين (أي وزارات 

التحادات الصناعية، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات االقتصاد، والطاقة، والصحة)، ومختلف ا
والتدابير الالزمة لتنفيذ األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة. وفي قطاع 

 .التصنيع، سيتم رصد عملية التنفيذ وإنجاز اإلزالة من خالل زيارات للموقع على مستوى المنشأة

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: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان   )أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

مبيـن في والتقاريـر الالحقة على النحو الالسنوية 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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في استكماالت الخطة الشاملة وفي  التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار  )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 ة التنفيذيةألف لتقديمھا إلى اللجن-4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ   (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 ة، والوكاالت المنفذة المتعاون

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

 طلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند ال  (ل)

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 الفرعيـفقألف، وفقا لما جاء بال-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة-6التذييل   

 ي الخطةف. وھذه األنشطة محددة مجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  ساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛تقديم الم  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ھا في التقارير المجمعة على تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراج  (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.-2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم 

نفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة ت
القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين 

 األكبر.يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون 
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 المرفق الثامن عشر
 

 عن التكاليف اإلدارية إلعداد تقارير المعدلالشكل 
 
  الية.يسرد الجدول التالي عناصر الوحدة األساسية والتنفيذ التي تشكل التكلفة اإلدارية اإلجم -1

  

   47الميزانية/ التكلفة 46الوصف
  (دوالر أمريكي)

 48التفسير

   الوحدة األساسية   -ألف
    العاملون في الوحدة األساسية وموظفو التعاقدات

    )ونالسفر (الموظفون واالستشاري
    المكان (اإليجار والتكاليف العامة)
األخرى (حاسبات ومستلزمات  مستلزمات المعدات والتكاليف

  )وغيرھا
  

    شركات)الالخدمات التعاقدية (
    سيةالوحدة األسا للعاملين فيالخدمات المركزية  تكاليفسداد 

    = التجاوز)) -االستخدام الناقص و التعديالت (+ = 
    = األموال المعادة) - إعادة األموال (

    المجموع الفرعي لتكاليف الوحدة األساسية   -ألف
    رسوم الوكالة/ التنفيذ   -باء

لك سداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني، بما في ذ
  النفقات العامة

  

    عامةت الالنفقا)، بما في ذلك داخليادعم الوکالة المنفذة ( فيتکال
    العامةالوسطاء الماليون، بما في ذلك النفقات 

ية األساس ةالوحدللعاملين في تكاليف الخدمات المركزية  سداد
  (بما في ذلك النفقات العامة)

  

   استرداد التكاليف
    = االستخدام الناقص) -التعديالت (+ = التجاوز و

    = تخفض ثم تلغى) -تكاليف المشروع (
    المجموع الفرعي لتكاليف رسوم الوكالة/ التنفيذ   -باء

   المجموع الكلي (ألف + باء)
 
  

                                                      
  المنھجية لتكاليف إعداد التقاريريبين أي تغير في    46
التقديرية ) والتكاليف 0172) والتكاليف الفعلية وميزانية السنة الحالية (مثل 2016تقديم ميزانية السنة السابقة (مثل  ھذا الشكل في ستمرسي   47

  ).2018نة القادمة (مثل والميزانية المقررة للس
  التكاليف التقديرية. أو ميزانياتالتوضيح أي تغيير في    48
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  .فيما يلي قائمة باألنشطة اإلرشادية و/ أو المھام المقبولة للتكاليف اإلدارية          -2
 

  األنشطة األساسية
  
 يدانية تب الموتوزيع معلومات عن برنامج الصندوق المتعدد األطراف وسياساته وإجراءاته على المكا استخالص

 العملياتو/ أو موظفي 

  لشركاءعلى اتوزيع معلومات عن برنامج الصندوق المتعدد األطراف 

 ةيذيالتنف ق واللجنةأمانة الصندومع متابعة الو ھايللموافقة عل ةيذياللجنة التنف یمقترحات المشروعات إل ميتقد. 

 العاملةمع الفرق  اتنسيق جھود كل وكالة مع أمانة الصندوق وداخلي 

  التقارير المرحلية السنويةتقديم و المشروعرصد حالة تنفيذ 

  جاتاحتيا بشأنمع الحكومات الوطنية وموظفي العمليات  االتصاالتإعداد خطط عمل سنوية تستند إلى 

 وأولويات القطاع 

 متابعة حالة التنفيذ، بما في ذلك الزيارات القطرية حسب الضرورة 

 ستجاباتراق واالواألو اساتيوأمانة األوزون مع ملخصات الس ةيذيألمانة الصندوق واللجنة التنف معلومات ميتقد 

  فذة االت المنن والوکوأمانة الصندوق وکذلك أمانة األوزو ةيذياللجنة التنف ترعاھاالمشارکة في االجتماعات التي

 موظفي األوزون شبكةاألخرى مثل اجتماعات 

  الكبيرةالمشروعات للمشروعات والحصول على ميزانيات إعداد  المشروعاتإعداد مقترحات 

 صلة الات ذ ايتکنولوجالبما في ذلك حضور مؤتمرات  دة،يالجدالمشروعات  وآفاق اليتسويق بروتوکول مونتر

 اليببروتوکول مونتر

  امسبق ھاتأھيلالطلبات وواستعراض جمع  

 تقاريرو لتسويةواواألرصدة  راتيدورة المشروع (التأخ عنوأمانة الصندوق  ةيذياللجنة التنف یإل ريتقر ميتقد 

 )ذلك وغيرإنجاز المشروعات 

 والمنشورات واإلحاطات اإللكتروني والموقع العمل حلقاتوالتوعية، من خالل  رفاإدارة المع 

  حضور االجتماعات وإعداد التقاريرالمشاركة في عمل فريق خبراء فني دولي، بما في ذلك 

 حضور ، الالمث ليسب یعل، و ماتييوالتق نيياألساس نيالموظف بيتدر بما في ذلك ة،يااللتزام بالعمليات الداخل

 المشتركة اجتماعات اإلدارة واالجتماعات
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  أنشطة التنفيذ
 
مواد مستقلة، بما في ذلك إعداد خطط إدارة إزالة الال ةيوطنالتحقق ال ريإعداد تقار یاإلشراف عل •

 ألنشطة االستھالك واإلنتاج الفردية ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 ةيالمرحل ريوالتقار حائدعم واستکمال إعداد طلبات الشر •

ءات ذات اإلجراووالسياسات  الوكالة المنفذةالتعامل مع الحكومات وإبرام اتفاقات قانونية وفقا لدورة مشروع  •

 البلد من خالل اإلنجاز والتقييم)الوكالة المنفذة والصلة (من مفھوم 

 يات التنفيذ واختصاصات المقاولين من الباطنإعداد اتفاق •

ييم صات والتقت المناقالموافق عليھا باستخدام آليا واالستشاريين) للمشروعاتالمنفذة  (الوكاالت فرق التنفيذ حشد •

 المناسبة

 المعتمدة بالمشروعاتمعالجة الوثائق التعاقدية والمحاسبية المرتبطة  •

 البياناتة تنسيق جمع وإدار •

اد في إعد ةوالمشارك الوكاالتتقرير عن نتائج المشروعات والبرنامج (إعداد تقارير إنجاز مشروعات إعداد  •

 )مشروعات الصندوق المتعدد األطرافإنجاز تقارير  واستكمال

المشارکة و ةيلنظامابعثات اإلشراف  ميتنظو لمشروعا ذيتنفبما في ذلك دعم  ة،يالداخل ليعمليات التشغااللتزام ب •

  اجتماعات اإلدارة ، على سبيل المثال،وحضور عن حالة المشروع وتقديم تقرير ،ھافي

  تنفيذ برنامج المساعدة على االمتثال  •

 


