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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017نوفمبر /تشرين الثاني  17إلى  13من   ،مونتريال
 

 للجنة التنفيذية ثمانينتقرير االجتماع ال
 
 مقدمة

 Laعقد االجتماع الثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر  1
Plaza Reception Hall 2017نوفمبر/تشرين الثانى  17إلى  13، مونتريال، كندا، في الفترة من. 

لالجتماع  XXVIII/14وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر  2
 الثامن والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:

س) وبلجيكا من البروتوكول: أستراليا والنمسا (الرئي 5المادة  من 1أطراف غير عاملة بالفقرة   )أ(
 وألمانيا واليابان وسلوفاكيا والواليات المتحدة األمريكية؛

الكاميرون ومن البروتوكول: األرجنتين والبوسنة والھرسك  5من المادة  1أطراف عاملة بالفقرة   )ب(
  والصين ولبنان (نائب الرئيس) والمكسيك ونيجيريا.

ا للمقررات التى اتخذتھا اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثانى والثامن، حضر ممثلون عن برنامج األمم وطبق  3
األمم  ومنظمة ،قلصندوالمتحدة االنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة باعتبار كل منھما وكالة منفذة وأمين خزانة ا

 المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولى االجتماع كمراقبين.

وحضر أيضا األمين التنفيذي ألمانة األوزون ونائب رئيس لجنة التنفيذ وأعضاء فريق مھمة التجديد لفريق   4
 التكنولوجيا والتقييم االقتصادى.

لة ووكالة التحقيق البيئي ومعھد الحوكمة وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤو  5
 ن المواردفاع عوالتنمية المستدامة وبرنامج كيغالى لكفاءة التبريد والمختبر الوطنى لورانس بيركلى ومجلس الد

  الطبيعية ورابطة منتجى غازات التبريد في الھند.
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 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

ام عير من اجنيك رئيس االجتماع حيث رحب بالمشاركين في االجتماع األخافتتح االجتماع السيد بول كر 6
جنة . وشدد على أن من الضروري أن تنظر الل2017-2015واالجتماع األخير في فترة الثالث سنوات  2017

ميزانية تزام بكافة لضمان إمكانية ضمان قدر المستطاع االل 2017أعمال عام  ةالتنفيذية في األنشطة المتبقية من خط
سياسات ذية بشأن القبل نھاية العام، كما أشار الرئيس الى أن مقررات اللجنة التنفي 2017-2015فترة الثالث سنوات 

ارد يد مووالموافقات على المشروعات سيكون لھا تأثير على مناقشات األطراف في بروتوكول مونتريال عن تجد
للجنة وھي المسألة التي ستدور عقب اجتماع ا 2020-2018الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 

 التنفيذية.

 2020الى  2018وحدد الرئيس تفاصيل المسائل التي ستنظر والتي تتضمن تخطيط األعمال للفترة  7
ة أمانة يزانيوالتأخيرات في تقديم الشرائح، والمسائل المالية ذات الصلة بالمساھمات، وأرصدة المشروعات، وم

تقرير الضا أين أن تفحص اللجنة الصندوق والتقرير الخاص ببيانات البرنامج القطري، وتوقعات االمتثال. ويمك
صد رج عمل البرنامالنھائي بشأن تقييم مشروعات تبريد المباني، والدراسة النظرية عن تقييم قطاع خدمة التبريد، و

ت التي لديھا تقارير الحالة والتقارير عن المشروعاالتي تحتوي على وستنظر في الوثيقة  ،2018عام لتقييم الو
مليون  138.5من  كما ستنظر اللجنة في مسائل التمويل للمشروعات واألنشطة البالغة مايقرب .متطلبات إبالغ معينة

نتاج دوالر أمريكي. وسيتناول الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج المرحلة الثانية من خطة إزالة إ
 وضعوية، مات اإلضافمثل حالة المساھ ،الھيدروكلوروفلوروكربون للصين. والمسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي

دائل حات بلھيدروفلوروكربون، والتقرير النھائي عن مسولتدريجي لخفض االمبادئ توجيھية للتكاليف الخاصة ب
 .23- لھيدروفلوروكربونا وتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانويالمواد المستنفدة لألوزون 

 روعات ألغراضوإعداد المش ؛ألنشطة التمكينيةل :تتعلق بالھيدروفلوروكربون طلبا 90وأمام اللجنة أيضا  8
لكاملة ابون ھيدروفلوروكروالمشروعات االستثمارية لل ؛المشروعات االستثمارية ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون

اھمات اإلضافية ، التي سيتم تمويلھا في إطار المس23-وإعداد المشروعات اإليضاحية للھيدروفلوروكربوناإلعداد؛ 
 .5للبلدان غير العاملة بموجب المادة الطوعية 

كامل مال الواختتم الرئيس مالحظاته االفتتاحية بأن حث األعضاء على أن تأخذ في االعتبار جدول األع 9
  لالجتماع لدى العمل بكفاءتھم المعھودة للتصاريح مع القضايا المعقودة التي أمامھم.

  من جدول األعمال: المسائل التنظيمية 2البند 

  جدول األعمال اعتماد  (أ)

 ي الوثيقةوارد فاعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع في ضوء جدول األعمال المؤقت ال 10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/1:  

  :افتتاح االجتماع .1

  المسائل التنظيمية: .2

  جدول األعمال؛ اعتماد  )أ(

  تنظيم العمل.  )ب(

  أنشطة األمانة. .3
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 المسائل المالية: .4

  والمصروفات؛ المساھماتحالة   )أ(

 تقرير األرصدة والمتوافر من الموارد؛  )ب(

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف:  )ج(

  ؛2016الحسابات الختامية لعام   )1(

 ؛2016تسوية حسابات عام   )2(

 .2020والمقترحة لعام  2019و 2018ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة لعامي   )د(

 ض االمتثال.بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغرا .5

 التقييم: .6

 التقرير النھائي عن تقييم مشروعات مبردات المباني؛  )أ(

  دراسة نظرية عن تقييم قطاع خدمة التبريد؛  )ب(

 .2018مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )ج(

 تنفيذ البرنامج: .7

  تقارير الحالة والتقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة؛  )أ(

  .2017إتمام المشروعات لعام التقرير المجمع عن   )ب(

 تخطيط األعمال: .8

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

 التأخيرات في تقديم الشرائح؛  )ب(

 ؛2020-2018خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   )ج(

 :2020-2018خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة   )د(

 الوكاالت الثنائية؛ )1(

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ )2(

 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ )3(

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ )4(
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 البنك الدولي. )5(

 مقترحات المشروعات: .9

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

 التعاون الثنائي؛  )ب(

 :2017برامج العمل لعام تعديالت على   )ج(

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ )1(

 برنامج األمم المتحدة للبيئة )2(

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ )3(

 البنك الدولي. )4(

(ج)) وميزانية 77/38استعراض الھيكل العام لبرنامج المساعدة على االمتثال (المقرر   )د(
 ؛2018يونيب لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام 

 لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛ 2018ميزانية الوحدة األساسية لعام   )ه(

 المشروعات االستثمارية.  )و(

 المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: .10

 (ج))؛79/42حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف (المقرر   )أ(

ببدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر التحليل العام لنتائج المسوحات الخاصة   )ب(
 (ج))؛79/43

وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا   )ج(
 (ب))؛79/44) و1(78/3: مشروع المعايير للتمويل (المقرران 5المادة  بلدان في

تج الثانوي الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الـمن  )د(
: البيانات األولية للمصانع المزدوجة االستخدام المنتجة 23-الھيدروفلوروكربون

 (د)).79/47التي ترغب في الغلق (المقرر  22-للھيدروكلوروفلوروكربون

 مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال. .11

 المعني بقطاع االنتاج. تقرير الفريق الفرعي .12

 مسائل أخرى. .13

 اعتماد التقرير. .14

 اختتام االجتماع. .15
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  تنظيم العمل  (ب)

لخاص امن جدول األعمال مسائل أخرى، الوضع  13اللجنة التنفيذية على أن تنظر تحت البند  وافقت 11
 وحدة األوزونتب مكبما في ذلك  ،مساحات شاسعة من البنية التحتية في البلد 5نيكا حيث دمر إعصار من الفئة يلدوم

 الوطنية.

عيد وأماكن من جدول األعمال مسائل أخرى موا 13اللجنة التنفيذية على أن تنظر تحت البند  وافقتكما  12
لتي لديھا متطلبات تقارير الحالة والتقارير عن المشروعات ا(أ) 7وتحت البند  2019اجتماعات اللجنة التنفيذية في 

 لمشروعين جاريين. ةمنفذال الوكالةتغيير ل ا، وطلبإبالغ معينة

ع ل االجتماشكل خال على إعادة عقد الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذيأيضا اللجنة التنفيذية  وافقتو 13
لواليات لمكسيك وانان واستراليا (ميسر) النمسا والصين وألمانيا ولبأالثامن والسبعين باألعضاء التاليين: األرجنتين، 

  تحدة األمريكية.الم

  أنشطة األمانة جدول األعمال: من 3البند 

 والمشاركين اآلخرين في االجتماع الحالي.رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية  14

 ، التي تعرض نظرة عامة على العمل الذي نفذتهUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/2وقدم بعد ذلك الوثيقة  15
 والبعثات ألمانةوالسبعين، بما في ذلك ملخصات عن االجتماعات التي حضرھا موظفو ااألمانة منذ االجتماع التاسع 

راف التي األط التي نفذوھا. وقال إن األمانة مع أمين الخزانة، استمرت في تقديم معلومات عن الصندوق المتعدد
 ق.طلبھا العديد من البلدان المانحة ممن وافقوا على تقديم مساھمات إضافية إلى الصندو

ألخضر ندوق اوأضاف أن األمانة واصلت التفاعل مع المنظمات المعنية، بما في ذلك أمانة األوزون، والص 16
 لي برنامجع ممثاألمانة أيضا في إجراء مناقشات غير رسمية م للمناخ، والمختبر الوطني لورانس بيركلي. واستمرت

، استضافت 2017 لمتعدد األطراف. وفي سبتمبر/أيلولكيغالي بشأن كفاءة التبريد عن المسائل المتعلقة بالصندوق ا
الصندوق  شأن أنشطةبإلجراء مناقشات غير رسمية  الھندحكومة أمين وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في األمانة 

 تعديل كيغالي.بشأن المتعدد األطراف على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية و

 رات معوأعرب أحد األعضاء عن تقديره للمعلومات المقدمة عن أنشطة األمانة، وخصوصا بشأن المشاو 17
ي ستمرار فلى االأمانات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى والمؤسسات المعنية، وشجع أمانة الصندوق ع

وسلط عضو  مجاالت خارج نظام الصندوق.انتھاز مثل ھذه الفرص لتبادل الخبرات وبناؤھا، وتوسيع المعارف في 
تطورات صة للآخر الضوء على التبادالت مع مرفق البيئة العالمية والصندوق األخضر للمناخ، وھي ذات أھمية خا
، ر العالميحتراالمھمة المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة، والبدائل ذات اإلمكانية المنخفضة على إحداث اال

اجھتھا لتي واللمواد الھيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. وأبرز عضو آخر التحديات  والتخفيض التدريجي
جميع  مؤسسات منن النظرا ألفي الوفاء بالتزاماتھا إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و 5أطراف المادة 

اد موزالة الدارة إالوطنية إلخطط اللبات األحجام قد واجھت تحديات تقنية وإدارية في تحقيق االمتثال والوفاء بمتط
ك لى اإلدراعدولية حث اللجنة التنفيذية، والجھات المانحة وغيرھا من المؤسسات الالھيدروكلوروفلوروكربونية، فقد 

رسال إلقدم فرصة الي تبھذه التحديات في أثناء مداوالتھا. وأخيرا، الحظ أن المناقشات الحاضرة بشأن تنفيذ تعديل كيغ
 نية.ارة قوية إلى المجتمع العالمي من حيث االلتزام بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربوإش

يقة ، مع التقدير، بالتقرير عن أنشطة األمانة الوارد في الوثعلمااللجنة التنفيذية  وأحاطت 18
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/2. 
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  المسائل المالية جدول األعمال: من 4البند 

 المساھمات والمصروفاتحالة   )أ(

محدثة عن مساھمات  وقدم معلومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/3عرض أمين الخزانة الوثيقة  19
ة مساھمات ومنذ إصدار التقرير، تلقى أمين الخزان. 2017تشرين األول  أكتوبر/ 16حتى  البلدان في الصندوق

صدة من دت أروأعيالواليات المتحدة األمريكية يونان والنرويج واالتحاد الروسى، وضافية من حكومات كندا والإ
 .دوالرا أمريكيا 10.356بما في ذلك الفائدة البالغة  حكومة إيطاليا من المشروعات المنتھية

غ مبل 2017تشرين الثانى  نوفمبر/ 14ومع المساھمات االضافية ھذه، يبلغ رصيد الصندوق حتى  20
 أمريكي دوالر 8.659.025نقدا ومبلغ  دوالر أمريكي 73.713.395يتألف من مبلغ  ،دوالر أمريكي 82.372.420

 . 2018في عام كلھا من المفروض صرفھا  أذونات صرف، كان

ع التاسع منذ االجتما دوالر أمريكيمليون  3,4بحوالى  آلية سعر الصرف الثابتارتفعت الخسارة في و 21
لية سعر تراكمة آل. وتبلغ الخسارة الم2017بنھاية عام  دوالر أمريكيمليون  13 بــوالسبعين ومن المقدر أن تزيد 

  .دوالر أمريكيمليون  33,5 ، منذ إنشاؤھا،الصرف الثابت

تسديد  بدء فيتم الترحيب بالمساھمات االضافية التى ذكرھا أمين الخزانة، وكذلك جھود إذربيجان في الو 22
ر ية سعآلفي الصندوق المتعدد األطراف. وطلب مزيدا من المعلومات عن الخسائر التى أثيرت في  امساھماتھ

م ند استخداع هلى أنفي ھذا االجتماع. وتمت اإلشارة إفيھا  نظريتم ال، وأثر ذلك على المشروعات التى الصرف الثابت
أن بعض  رة إلىوتم االشا مريكياألدوالر باليتعين تلبية التكاليف الكاملة للمشروعات  ،آلية سعر الصرف الثابت

 ذلك. ت خالفالوكاالت الثنائية فھم

 ير جمعلتيس آلية سعر الصرف الثابتقدم أمين الخزانة شرحا بأن اجتماع األطراف قد مدد استخدام و 23
تحويل  ذلك، معفيما يتعلق باألنشطة في إطار التعاون الثنائي، يمكن لألطراف المساھمات بالعمالت المحلية. و

مين الل أخمساھماتھا من خالل أمين الخزانة أو تصرف المساھمات بنفسھا. وإذا تم تحويل ھذه المساھمات من 
ألطراف ، بينما إذا حولت اآلية سعر الصرف الثابتفي أو المكسب الخزانة، فإن الصندوق سيتحمل الخسارة 

زيد مراء الإج تتطلبوتمت االشارة إلى أن ھذه المسألة . أو مكسب المساھمات بنفسھا فسوف تتحمل ھى أي خسارة
أمين  جانب وشرح أحد األعضاء أنه عندما تم تحويل األموال إلى وكالة منفذة من من المشاورات غير الرسمية.

 ة.ثنائيالخزانة، كان الفرق في الخسارة أو المكسب ھو نفسه للمشروعات المتعددة األطراف والمشروعات ال

لثنائية، االت اقشات غير الرسمية لتوضيح تحويل األموال عن طريق أمين الخزانة نيابة عن الوكوعقب المنا 24
 اللجنة التنفيذية: قررت

  اإلحاطة علما:  (أ)

ت أذوناببتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات المتعلقة  ) 1( 
 لثالثالصرف، والبلدان التي اختارت استخدام آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة ا

فق المروتنفيذ آلية سعر الصرف الثابت، على النحو الوارد في  2017- 2015سنوات 
 التقرير؛ھذا األول ب

وق تھا في الصندابأّن حكومة أذربيجان تتخذ خطوات من أجل دفع مساھممع التقدير،  )2(
  وما بعد ذلك؛ 2017إبتداء من عام  األطرافالمتعدد 

ضافية عن تحويل إمعلومات  ، لنظر االجتماع الحادي والثمانين،أن تطلب من األمانة أن تقدم  (ب)
  الثنائية؛ الحكومات التي تسھم في المشروعاتل بواسطة أمين الخزانة نيابة عن األموا
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الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب  فيحث جميع األطراف على سداد مساھماتھا أن ت  (ج)
  وقت ممكن؛ 

أن تطلب من كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف المساھمة التي لديھا   (د)
ادى الحمساھمات غير مسددة لفترة ثالث سنوات واحدة أو أكثر وتقديم تقرير إلى االجتماع 

  الثمانين.و

 )80/1(المقرر 

 األرصدة وتوافر المواردعن تقرير   )ب(

يقة من الوث 1نه ينبغي تعديل الجدول إوقال  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/4الوثيقة عرض ممثل األمانة  25
لة بقيمة دوالر أمريكي الذي أعاده البند الدولي، والذي يتضمن تكاليف دعم للوكا 1.290.139إلظھار مبلغ 

دوالر  5.409.104إلى االجتماع الثمانين  المعادةجمالي األموال دوالر أمريكي. وبناًء على ذلك، بلغ إ 148.128
بح وبالتالي يص دوالر أمريكي، 138.446.594وبلغ التمويل اإلجمالي المطلوب للمشاريع في ھذا االجتماع . أمريكي

وبعد األخذ  دوالر أمريكي. 146.303.499، 2020التمويل اإلجمالي المطلوب، مع مخصصات ميزانية األمانة لعام 
زاية األمانة دوالر أمريكي من مي 1.388.758بعين االعتبار تقرير أمين الخزانة، والرصيد غير المصروف بقيمة 

، بلغ التمويل 2019و  2018دوالر أمريكي من ميزانية األمانة لعامي  848.162والمبلغ المعاد بقيمة  2016لعام 
ھذا  مت إلىدوالر أمريكي، وھو مبلغ غير كاف لتمويل كافة الطلبات التي قّدّ  90.018.444اإلجمالي المتوافر 

 االجتماع.

  اللجنة التنفيذية: قررتو 26

 أن تحيط علما بما يلي:  (أ)

األرصدة وتوافر الموارد الوارد في المتعلق ب ريالتقر  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/4؛ 

 قدره الثمانيندھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع يأن صافي مستوى األموال التي تع  )2(
زائد تكاليف دعم  ا،يكيدوالرا أمر 558.552من  تألفوي ،يكيدوالر أمر 5.432.309
زائد  كي،يدوالر أمر 2.609.791ومن يوئنديبي؛  اكييأمر ادوالر 44.491 الوكالة البالغة

 ادوالر 652.068و ؛يونيبمن  اكييأمر ادوالر 229.320 تكاليف دعم الوكالة البالغة
 ؛من يونيدو اكييأمر اوالرد 47.948 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ،اكييأمر
 اكييأمر ادوالر 148.128 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ،يكيأمر والرد 1.142.011و

 ؛من البنك الدولي

 ،اكييأمر ادوالر 21.755قدره ألموال التي ستعاد إلى حكومة فرنسا اأن صافي مستوى   )3(
  ؛ اكييأمر ادوالر 1.450 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة

، بما في ذلك تكاليف دعم ادوالرا أمريكي 262.988أرصدة قدرھا يحتفظ ب يوئنديبيأن   )4(
  للمشروعات التي أنجزت قبل سنتين؛ اامريكي ادوالر 18.358البالغة   الوكالة

دوالرا  219.231، تتألف من ادوالرا أمريكي 377.431أرصدة قدرھا ب يونيب يحتفظأن   )5(
أرصدة ملتزم بھا وغير ملتزم بھا، على شكل في  اأمريكي ادوالر 158.200ا وأمريكي
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، لخمسة مشروعات اأمريكي ادوالر 33.403بقدر  التوالي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة
 سنتين؛ منذ أكثر منأنجزت 

 دوالر أمريكي، تتألف من 1.179.170يابان تحتفظ بأرصدة قدرھا أن حكومة ال  )6(
أرصدة ملتزم بھا شكل في  ةدوالرات أمريكي 813.706 و ادوالرا أمريكي 365.464

 أنجزمشروع واحد ل ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالةعلى التوالي، وغير ملتزم بھا، 
 اللجنة التنفيذية".بموجب مقررات صادرة بشأنھما عن ن "ين منجزيومشروع

  :لباأن تط  (ب)

أكثر من أرصدة جميع المشروعات التي أنجزت قبل بإعادة الوكاالت الثنائية والمنفذة   )1(
 ين؛مانالثالحادي وسنتين في موعد ال يتجاوز االجتماع 

للمشروعات المنجزة  غير الالزمة صرف أو إلغاء االلتزاماتبالوكاالت الثنائية والمنفذة   )2(
وإعادة األرصدة إلى  "التنفيذية اللجنةصادر عن مقرر موجب "ب المنجزة اتشروعمالو

 ؛ينمانالثالحادي واالجتماع 

لى إليه إعد ھناك حاجة تلم والذي الرصيد غير الملتزم به  ويونيب بإعادةحكومة اليابان   )3(
  ؛ينمانالثالحادي واالجتماع 

 اتدوالر 23.205 مبلغالثنائية ب حكومة فرنسامساھمة على بزيادة الموافقة أمين الخزانة   )4(
  ة.أمريكي

  )80/2(المقرر 

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف  (ج)

  2016ية لعام نھائالحسابات ال  )1(

ن مالنھائية  حسابات. وقال إنه عقب تقديم الUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5عرض أمين الخزانة الوثيقة  27
إليرادات ادوالرا أمريكيا على مستوى  446.235الوكاالت المنفذة، أبلغت وكالتان عن تعديالت صافية بقيمة 

لبالغة دود العتبة احدوالر أمريكي على مستوى النفقات اإلجمالية، وكالھما لم يكن في  1.330.484اإلجمالية، وبقيمة 
 .2017يتم اإلبالغ عنھما في حسابات عام في المائة. وقال إن ھذين التعديلين س 1

لوفورات. حقيق اتوطُلبت معلومات أخرى عن المبالغ المرحلة من ميزانية األمانة في السنة السابقة وكيفية  28
 موظفين تعيينإلى حين رحيل موظفين وفورات الرواتب نتيجة لوشرح ممثل األمانة أن بعض الوفورات نشأت عن 

التي تم  2015مغاالة في تقدير تكلفة بعض المخصصات للنفقات غير المسجلة لعام  جدد ومؤقتين. وكانت ھناك
ة ين الخزاناؤل، أكد أم، مما نتج عنه بالتالي وفورات عند استالم األرقام الفعلية. وردا على تس2016ترحيلھا إلى عام 

متوقعة  ، وخسارة2016عام  في دوالر أمريكي 16.193.000أن الخسائر في إطار آلية سعر الصرف الثابت بلغت 
  .2017دوالر أمريكي تقريبا لما تبقى من عام  13.000.000تبلغ 

ة، لمختلفوأعرب أحد األعضاء عن أمله أن ينعكس في التقرير قلقه عن مستوى المساھمات من األطراف ا 29
طراف األ أن بعض بالنظر إلى ضخامة الخسائر التي تكبدھا مستخدمو آلية سعر الصرف الثابت. وقد نتج عن ذلك

ر ر آلية سعي إطاقدمت مساھمات تتجاوز الحد التي نصت عليه األمم المتحدة. والحظ مع القلق أن الخسائر الضخمة ف
 ف.ألطرااالصرف الثابت قد غيرت على نحو كبير من كيفية سداد األطراف لألنشطة في إطار الصندوق المتعدد 
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  اللجنة التنفيذية: وقررت 30

كانون األول  ديسمبر/ 31علًما بالبيانات الماليّة النھائيّة للصندوق المتعّدد األطراف في اإلحاطة   (أ)
 وثيقةفي ال جرى إعدادھا وفق المعايير المحاسبيّة الدوليّة للقطاع العام، الواردة ، التي2016

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5؛  

الفوارق  2017لمتعّدد األطراف لعام والطلب من أمين الخزانة أن يدّون، في حسابات الصندوق ا  (ب)
، كما ھو وارد 2016لعام  وبياناتھا النھائيّة 2016البيانات الماليّة المؤقتة للوكاالت المنفّذة لعام  بين

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5 من الوثيقة 1في الجدول 

  )80/3(المقرر 

  2016تسوية حسابات عام   )2( 

 . وقالت إنه بعد إصدار الوثيقة، أفادتUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/6عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  31
البالغ رادات في اإليوالتقرير المرحلي  2016بين حسابات العام اليونيدو بأنھا ستعدل حساباتھا إلزالة الفرق 

لغ البا في النفقاتمن الوثيقة، وشرحت أن الفرق  3في الجدول على النحو المبين دوالرا أمريكيا  226.995
سيتم تصحيح و كالة.كان يتعلق بتكاليف دعم الومن الوثيقة  5في الجدول  على النحو المبيندوالرا أمريكيا  231.782

 .2017ذلك خالل العام 

  اللجنة التنفيذية: وقررت 32

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/6الواردة في الوثيقة  2016تحاط علما بتسوية حسابات  أن  (أ)

 :لمايلي المستقبل في التحويالتتطلب من أمين الخزانة أن يحتفظ من  أن  )ب(

المبلغ عنھا في حساباته الفوائد إيرادات دوالرا أمريكيا تمثل  309.668مبلغ  اليوئنديبي  )1(
 ؛التي كانت أعلى من حساباته المؤقتة 2016عام النھائية ل

المبلغ عنھا في حساباتھا الفوائد ات إيراددوالرا أمريكيا تمثل  78.754مبلغ  اليونيدو،  )2(
 ؛التي لم يتم التعويض عنھا بعد مقابل الموافقات الجديدة 2016عام النھائية ل

المبلغ عنھا في دوالرا أمريكيا تمثل إيرادات االستثمار  131.618الدولي، مبلغ  البنك  )3(
 لجديدة؛التي لم يتم التعويض عنھا بعد مقابل الموافقات ا 2016عام حساباته ل

 :مايلي 2017 لعام المرحلي تقريره في يعدل أن اليوئنديبي من تطلب أن  (ج)

مثل األموال اإلضافية الموافق عليھا من اإليرادات، يدوالرا أمريكيا  56.760 مبلغ  )1(
 تعدل لم أنھا إالّ  والستين السادس االجتماع خالل) IDS/PHA/64/INV/195للمشروع (

 ؛2016 لعام المرحلي تقريره في

مثل الفوائد المستحقة من خطة إدارة إزالة المواد ي ،دوالرات أمريكية 312.406 مبلغ  )2(
م ل  أنهإالّ الذي تم تعديله في إيرادات اليوئنديبي،  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 ؛2016ظھر في التقرير المرحلي لعام ي
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للمشروع مثل تعديال غير صحيح يدوالرا أمريكيا   39مبلغ  )3(
)DOM/PHA/77/INV/60 (؛2016 لعام المرحلي تقريره في 

مثل تقريب الفرق في تكاليف دعم الوكالة المعدل في التقرير يدوالرا أمريكيا  34 مبلغ  )4(
 ؛2016المرحلي لعام  هدون أن يتم ذلك في تقريرلليوئنديبي  2015المرحلي لعام 

 :اليونيدو من تطلب أن  )د(

وھو المبلغ الذي  ،2017دوالرا أمريكيا في تقريرھا المرحلي لعام  1.122مبلغ  تعديل  )1(
ھا يمثل األرصدة التي أعيدت مقابل عدة مشروعات لم تتجسد بصورة صحيحة في تقرير

 ؛2016المرحلي لعام 

دوالر أمريكي في إيرادات عام  2.055.000مبلغ  2017في حساباتھا لعام تجسد  أن  )2(
 ؛2016 عام لم تسجل في 2016

 تم الذي الفرق من، 2016لعام  أمريكية دوالرات 7 مبلغ يعدل أن الدولي البنك من تطلب أن  (ھ)
 ؛2015 عام منتم ترحيلھا  أمريكية تدوالرا 4 بلغومنه م ،تقريبه

 الثاني االجتماع قبل تحديثھا يتعين التي 2016 لعام التالية القائمةالتسوية تحاط علما ببنود  أن  (و)
 :المنفذة الوكاالت بواسطة والثمانين

يرادات فيما بين التقرير المرحلي لليونيب دوالرا أمريكيا من اإل 110.654 الفروق البالغة  )1(
 ية؛نھائوالحسابات ال

دوالرات أمريكية من االيرادات فيما بين التقرير المرحلي للبنك  135.304 الفروق البالغة  )2(
 ؛يةنھائالدولي والحسابات ال

 :التالي النحو على القائمةتحاط علما ببنود التسوية  أن  )ز(

دوالرا  29.054و اأمريكي ادوالر 68.300بمبلغي  ،لمشروعات غير محددة ،اليوئنديبي  )1(
 أمريكيا؛

 :الحال مقتضى حسبأخرى  ثنائية وكاالت تنفذھا التي ،التالية لمشروعاتل ،الدولي البنك  )2(

 342.350بمبلغ  ،THA/PHA/68/TAS/158)( اليابان التعاون الثنائي لحكومة -
 دوالرا أمريكيا؛

 225.985بمبلغ  ،)THA/HAL/29/TAS/120( السويد التعاون الثنائي لحكومة -
 دوالرا أمريكيا؛

 ،)CPR/PRO/44/INV/425( األمريكية المتحدة الوالياتالتعاون الثنائي لحكومة  -
 دوالر أمريكي؛ 5.375.000بمبلغ 

 ،)CPR/PRO/47/INV/439( األمريكية المتحدة الوالياتالتعاون الثنائي لحكومة  -
 دوالر أمريكي؛ 5.375.000بمبلغ 
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 1.198.946بمبلغ  ،)THA/REF/26/INV/104( المباني لتبريد تايلند مشروع -
 دوالر أمريكي.

  )80/4(المقرر 

  2020والمقترحة لعام  2019و 2018ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة لعامي   (د)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/7عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  33

ض طة التخفيف ألنشوردا على تساؤل عما إذا كانت الميزانيات قيد البحث تزود األمانة بوسائل لتقديم دعم كا 34
 عمالجدول األ طار بندفي إالمسألة سيتم معالجتھا ھذه التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، قالت ممثلة األمانة إن 

بشأن مقترح  . وردا على سؤال آخر2020- 2018المتعلق بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 
لمواد جي لرياألمانة بتعيين خبير استشاري إلجراء العمل المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة عند التخفيض التد

في  الضرورة، ، حسبتوجد احتياطيات في الميزانية المقدمة؛ ولذلك سيتم إضافتھا ، قالت إنه الالھيدروفلوروكربونية
 حالة الموافقة على المقترح.

ي طيات فوما إذا كانت ھناك احتيا ماضيوطلب أيضا توضيح عن األنشطة التي تجاوزت الميزانية في ال 35
د اجتماعين في عام لعق 79/50الميزانية ليوم إضافي محتمل لالجتماع الذي تمت مناقشته عندما اتخذت اللجنة المقرر 

ة وم األمانة ستق. وشرحت ممثلة األمانة أنه بينما ال توجد احتياطيات ليوم إضافي، فوفقا للممارسات السابق2018
 ليوم.االتنفيذية إلدخال تعديالت بين بنود الميزانية إذا تمت الموافقة على مثل ھذا  بالتصريح للجنة

حت ممثلة في المائة على تكاليف الموظفين، شر 3وفيما يتعلق بالشواغل حول تطبيق معدل تضخم بنسبة  36
 .األمانة أن اإلجراء يستند إلى الممارسات السابقة للميزانية وإلى أفضل الممارسات

لتي لم تسجل في ا، قالت إن بعض النفقات لبعض البنود 2016يتعلق بالمغاالة في تقدير النفقات لعام وفيما  37
جھت أيضا نية. ووقد تم المغاالة في تقديرھا، مما نتج عنه وفورات في إطار البنود المقابلة في الميزا 2015عام 

ن بنود ما مفصال للوفورات حسب كل بند ، التي قدمت توزيع2016عناية اللجنة إلى حسابات الصندوق في عام 
دتھا إلى م إعاالميزانية. وقالت إن التقديرات في الميزانية كانت واقعية عموما، وأن أي أرصدة غير منفقة سيت

 الصندوق االستئماني.

من ألعمال، وخطيط اتوأشير إلى أنه بمجرد أن تنتھي اللجنة التنفيذية من مداوالتھا لبند جدول األعمال بشأن  38
 مناقشتھا حول المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي، قد يكون من الضروري مراجعة الميزانية.

  اللجنة التنفيذية: وقررت 39

 تحيط علما:  )أ(

، والمراجعة للسنتَْين 2017بالوثيقة الخاصة بميزانية أمانة الصندوق المعتمدة للسنة   (1)
الواردة في الوثيقة  2020، والمقترحة للسنة 2019و 2018

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/7؛  

دوالر أمريكي غير المسّجلة في حسابات العام  62.802بإعادة تخصيص النفقات البالغة   (2)
 المعتمدة؛ 2017في ميزانيّة  2016
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دوالر أمريكي من  1.345.650يتألف من دوالر أمريكي ( 1.388.758إعادة مبلغ  (3)
 2016أمريكيا من ميزانيّة  ادوالر  43.108مبلغالمعتمدة لألمانة و 2016ميزانية 
جتماع الرصد والتقييم) إلى الصندوق المتعّدد األطراف في اال لبرنامج عملالمعتمدة 
  الثمانين؛

 :بھذا التقريرلنحو الوارد في المرفق الثاني ا على تعتمد  )ب(

 7.540.205دوالر أمريكي و 7.402.419المراجعة البالغة  2019و 2018ميزانية   (1)
  على التوالي؛دوالر أمريكي، 

 2019دوالر أمريكي على أساس ميزانيّة  7.682.125 المقترحة بقيمة 2020وميزانية   (2)
تكاليف في  في المائة 3وزيادة بنسبة بما في ذلك اجتماعين للجنة التنفيذية الُمراجعة، 
 الموظّفين.

  )80/5(المقرر 

 القطرية وآفاق االمتثالبيانات البرامج  جدول األعمال: من 5البند 

. وأبلغ أيضا عن عدد من التطورات التى UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/8عرض ممثل األمانة الوثيقة  40
ونيب غ الي، أبلالھيدروكلوروفلوروكربونية لموادحدثت منذ إصدار الوثيقة. وفي ما يتعلق بنظم ترخيص وحصص ا

والمواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية لمواداألمانة أن نظام حصص بوروندى قد تم تحديثه ليتضمن ا
ن ذلك، تم أنشأت نظمھا للترخيص والحصص. وفضال ع 5الھيدروفلوروكربونية، مما يعنى أن جميع بلدان المادة 

ن ونيجيريا والفلبين وبيانات البرامج القطرية لألرجنتي 7توضيح و/أو حل التفاوتات المبلغ عنھا بين بيانات المادة 
جنوب سعودية ووالمغرب والمملكة العربية الو دومينيكا ووردت تقارير عن بيانات قطرية من جيبوتى ، وسوازيلند

ألصل أعلى من ا، الذي كان في 2016السودان. وأخيرا، أبلغت جنوب أفريقيا عن استھالك من بروميد الميثيل لعام 
 المستوى المسموح به، وتم تصحيحه؛ وھو اآلن في الحدود المسموح بھا.

  اللجنة التنفيذية: قررتو 41

 اإلحاطة علما:  )أ(

يقة بالوثيقة المعنية ببيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال الواردة في الوث )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/8؛ 

ھم النظام بلدا من 120، ويستخدم 2016بلدا قدموا بيانات البرامج القطرية لعام  139أن ب )2(
 القائم على شبكة اإلنترنت؛

ا م يقدموبيساو والكويت وأوغندا واليمن) ل -بلدان (الجزائر وغينيا ةخمسمع القلق أن  )3(
 ؛2017 الثانىتشرين  /نوفمبر 15حتى  2016بيانات البرامج القطرية لعام 

 :أن تطلب من  )ب(

رامج ات الباألمانة إرسال خطابات إلى حكومات البلدان التي لديھا تقارير معلقة عن بيان )1(
 تحثھا على تقديم التقارير فورا؛ل 2016و 2015و 2014القطرية للسنوات 
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يانات ببين  تالتفاوتاالمعنية في توضيح  ةالوکاالت المنفذة المعنية مواصلة مساعدة الحكوم )2(
مج القطري ، وبين بيانات البرنا)لمغرب(ا 2015لعام  7المادة وبيانات  يالقطر البرنامج

وتقديم  )كياجنوب أفريقيا والجمھورية العربية السورية وتر( 2016لعام  7وبيانات المادة 
 تقرير عنھا إلى االجتماع الحادي والثمانين.

 )80/6(المقرر 

 التقييم جدول األعمال: من 6البند 

  مشروعات تبريد المبانيالتقرير النھائي عن تقييم   )أ(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/9موظفى الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تعرض 42

رفة قيمة دمت معقمن التقييم على أن الدروس المستفادة  لتى تلت ذلك، كان ھناك اتفاق عامخالل المناقشة او 43
الة طاقة في إزالام استخدى تعزيز كفاءة لعمل اللجنة في المستقبل في ما يتعلق بترتيبات التمويل المشترك الھادف إل

خ دوق المنامية وصنعضاء، من بين جملة أمور، أھمية تحسين التفاعل مع مرفق البيئة العالاأل والحظسوائل التبريد. 
ھو  افع وراءهن الدبالنسبة للمعدات كا تاألخضر والنظر في التوجيه الذي يقدمه كل منھما؛ ويبدو أن اتخاذ القرارا

 اأخذھإلى  والحاجة تأثير الظروف المحليةوالطاقة وتوفير الطاقة وتكاليف الكھرباء وأوضاع المناخ؛ استخدام كفاءة 
يات وفرص خذ أولوأالدور الذي تلعبه األسواق والحاجة إلى وأھمية فھم التعاون في قطاعات الطاقة؛ وفي االعتبار؛ 

 مكان وعدمدر االة جعل ترتيبات التمويل المشترك بسيطة بقأھميواألسواق في عين االعتبار عند تنفيذ المشروعات؛ 
 تكامل مصادر كثيرة للتمويل مع أھداف مختلفة.

دمة المستخ وندة لألوزالمسواد المستنف بدائلتقييم  مراجعة ھناك عدد من المقترحات لتحسين التقييم بما في ذلك كانو 44
 ضافى ھذا.ويل االمشروع مقيم، مع تأثير التم المشترك لكل على ضوء تعديل كيغالى واضافة معلومات عن نطاق التمويل

ت لوكاالاقدم أحد األعضاء معلومات اضافية عن مشروع في كوبا وتساءل عما إذا كان قد تم استشارة و 45
ن من عضوا ميم تضموظفى الرصد والتقييم إن فريق التقي ةكبير تالثنائية خالل عملية التقييم. وردا على ذلك، قال

 استشارة الوكاالت الثنائية.أيضا ة المنفذة كمراقب، ولكن في المستقبل سيجرى الوكال

  :التنفيذية اللجنة قررتو 46

 اإلحاطة علما بالتقرير النھائي عن تقييم مشروعات تبريد المباني الوارد في الوثيقة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/9؛  

النتائج الرئيسية  مندعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تطبيق، عند االقتضاء، الدروس المستفادة   (ب)
  لتقييم مشروعات تبريد المباني.

  )80/7(المقرر 

 ديقطاع خدمة التبر مييعن تق نظريةدراسة   ب)

 .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10والتقييم الوثيقة  الرصدقدمت كبيرة موظفي  47

وأقر األعضاء في وقت الحق بأن الدراسة تضمنت العديد من الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقھا على  48
مشروعات قطاع الخدمات في المستقبل لكل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية. 

ة احترار إمكانيالفعال على استخدام البدائل ذات وشملت الجوانب التي تم تسليط الضوء عليھا: أھمية التدريب الكفء و
التسرب باعتباره و، بما فيھا الھيدروكربونات، وما يتبع ذلك من استمرار ممارسات التبريد الجيدة؛ منخفضة عالمي
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شاغال ھاما في قطاع الخدمات، وخاصة فيما يتعلق بتصميم النظم التي تعالج التسرب وكيفية ارتباطه بإدارة 
ودور المشروعات اإليضاحية في أنشطة قطاع الخدمات؛ واألسباب المختلفة  ؛ت وكفاءة استخدام الطاقةالمخزونا

ونوع البيانات التي تم جمعھا في المشروعات اإليضاحية. واقتُرح إيجاد طرق لنشر الدروس  ؛لتأخير المشروعات
ات المنشورة على نطاق أقل من تلك المستفادة من المشروعات اإليضاحية المنفذة في إطار أنشطة قطاع الخدم

 الدروس المستفادة من المشروعات اإليضاحية الموافق عليھا بصفة فردية.

األدوات المقدمة في إطار خطط إدارة إزالة المواد المعدات ووذكرت إحدى األعضاء أن  49
 اقترحت أندان. وفي بعض البل وغير متوافرة بسھولةکانت مفيدة، ولکنھا کانت مستھلكة  الھيدروکلوروفلوروکربونية

 ف الھواء،وتکيي ألدوات المستخدمة في قطاع التبريدللمعدات األساسية واتنظر اللجنة التنفيذية في تخصيص تمويل 
 رار عالمية احتإمكانيلكل من تطبيقات المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية والتکنولوجيات التي تستخدم بدائل ذات 

 يدروکربونات.، بما فيھا الھمنخفضة

قالت كبيرة  ولتھا،وردا على تعليق بشأن اسطوانات غازات التبريد الفارغة الموجودة في النفايات وكيفية منا 50
حصول على لب الطموظفي الرصد والتقييم أنھا مسألة سيتم النظر فيھا أثناء الزيارات الميدانية. وردت أيضا على 

نات، افر البيادة بتوالبلدان المعنية، قائلة إن الدراسات النظرية كانت محدومزيد من المعلومات عن أثر البرامج في 
 ولكن الزيارات الميدانية ستعالج ھذه المسألة أيضا.

 :التنفيذيةاللجنة  قررتو 51

يد دمة التبرطاع خأن تشير إلى الدراسة النظرية لتقييم إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في ق  )أ(
 ،1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10الواردة في الوثيقة 

دراسة النتائج وتوصيات  -عند الضرورة  -الوکاالت الثنائية والمنفذة على تطبيق  تدعووأن   )ب(
 نفيذتفي  ،لمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في قطاع خدمة التبريدتقييم إزالة االنظرية ل

ي ية وفالمشروعات في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربون
 التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية.

 )80/8(المقرر 

  2018مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   ج) 

وأشارت على وجه  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/11 كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقةقدمت  52
 ؛ة التبريدع خدمالخصوص الى أن برنامج العمل المقترح يتضمن ثالث عمليات تقييم: المرحلة الثانية من تقييم قطا

 تيرادص الخاصة باسودراسة نظرية عن تقييم أنشطة بناء القدرات إلدارات الجمارك ونظم التراخيص والحص
ول روتوكبودراسة نظرية عن تقييم تعميم الجنسانية في مشروعات وسياسات  ؛وتصدير الھيدروكلوروفلوروكربون

 مونتريال.

بصفة عامة إالّ أنه كانت ھناك  ذلك وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تقييم قطاع خدمة التبريد، أيد األعضاء 53
بيانات كمية عن دورات  :ھذه األسئلة التأكيد عليه في التقييم. وتتضمنبعض الطلبات النوعية بشأن ما ينبغي 

والنسبة المئوية  ؛ومعلومات عن حصول السوق على غازات التبريد التي تخضع إلعادة التدوير أو اإلصالح ؛التدريب
وطرائق التمويل المشترك  ؛وطريقة تقييم حاالت تسرب الغازات ؛لمجموع فنيي الخدمةلتوزيع المعدات بالنسبة 

وأنشطة احتواء غازات التبريد وتأثيراتھا من حيث كميتھا وصلتھا بكفاءة  ؛الموجودة في البلدان التي ستتم زيارتھا
 عالميحترار اإمكانية ذات البدائل  والعوامل الرئيسية التي تسھم في التحول الى ؛استخدام الطاقة وإدارة المخزونات

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعزيز المؤسسي وأنشطة برنامج خطط إدارة إزالة والصالت بين  ؛منخفضة
بغرض تحديد الطريقة التي تساعد بھا مختلف طرائق وأنواع مشروعات البلدان على الوفاء  ،المساعدة على االمتثال

 التنفيذ على أنشطة أعمال أولئك المعنيين.وتأثير  ؛بالتزاماتھا
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داد نة االستعة في عينه تم اختيار البلدان الواردإ، قالت كبيرة موظفي الرصد والتقييم سئلةوردا على ھذه األ 54
ائلة ق. وأضافت رافيةللتقييم لتغطية طائفة عريضة من أنواع المشروعات، والوكاالت الثنائية والمنفذة والمناطق الجغ

تقييم  لثانية منمرحلة ابعثة ستكون محددة بنطاق الميزانية. وأخيرا قالت إنه في حين أن التقرير النھائي للأي  أن مدة
 انين.ادي والثمع الحا لالجتمامؤقتقطاع خدمة التبريد سوف يقدم لالجتماع الثاني والثمانين، يمكنھا أن تقدم تقريرا 

الحصص راخيص وأنشطة بناء القدرات إلدارات الجمارك ونظم التولدى التحول الى الدراسة النظرية لتقييم  55
شأن الت بلتصدير واستيراد الھيدروكلوروفلوروكربون، ردت كبيرة موظفي الرصد والتقييم على عدد من التساؤ

ة يم القانونالنظ حيث أوضحت إنه من المتوقع أن ينطوي تنفيذ تعديل كيغالي على تعديالت على ،مبررات ھذه الدراسة
 لى أھمية.عنطوي وإدارات الجمارك ترتبط فيما بينھا ارتباطا وثيقا، وقد رؤي أن إجراء تقييم لألوضاع الراھنة ي
الغرض من علق بوعالوة على ذلك التوضيح، اتفق على أن تتشاور كبيرة موظفي الرصد والتقييم مع األعضاء فيما يت

، المشروعات إعدادة التمكينية أو أنشطنشطة األمطلوبة كجزء من التقييم وفيما إذا كان يمكن أن تجميع المعلومات ال
 وتعديل االختصاصات الى معالجة الشواغل التي أثيرت.

اد طة إعدوعقب المناقشات غير الرسمية، اتفق على أن يكون الغرض من الدراسة النظرية ھو تقييم أنش 56
 المواد لتصدير واستيرادالتراخيص والحصص خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لوضع نظم 

متھا ا وقيالھيدروكلوروفلوروكربونية وغير ذلك من السياسات ذات الصلة بغرض تقييم عدد ھذه األنشطة ونوعھ
م كبيرة تقد وسوف .لمواد الھيدروفلوروكربونيةلتدريجي لخفض الالستخالص الدروس لتيسير تنفيذ تعديل كيغالي ل

انين. اني والثمع الثيم اختصاصات الدراسة لالجتماع الحادي والثمانين والتقرير النھائي لالجتماموظفي الرصد والتقي
وسوف يتضمن التقرير النھائي تحليال لألنشطة الممولة في إطار إعداد خطط إدارة إزالة المواد 

الواردات  الھيدروكلوروفلوروكربونية التي أسفرت عن إنشاء نظم التراخيص والحصص للتمكين من رصد
 متثالاال تدعم والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون (الھيدروكلوروفلوروكربون) وغير ذلك من السياسات التي

حكومات ين البللتشاور  آلياتوإقامة  ،مثل مسوحات البيانات، ووضع نظم إلدارة المعلومات ،لبروتوكول مونتريال
 والصناعات وإعداد خطط أولية.

ھا ال وخاصة أن لدراسةلالدراسة النظرية المقترحة لتقييم عملية تعميم الجنسانية، ساد تأييد عام وفيما يتعلق ب 57
ء، وھو ألعضاتنطوي على أي طلب للموارد وإن كانت ھناك رغبة للتركيز الدقيق، وإدراج المصفوفات. وقال أحد ا

طاق ر في نقييم. واقترح إعادة النظنھا تقع خارج نطاق اختصاصات كبيرة موظفي الرصد والتإيؤيد المبادرة، 
 ب ھذهوعق .مشاورات ثنائية بشأن ھذه المسألةالمقترح في ضوء ھذه االختصاصات، ووافقت اللجنة على عقد 

، 2018 قييم لعاموالت المناقشات، تم االتفاق على إدراج الدراسة النظرية بشأن تعميم الجنسانية في برنامج عمل الرصد
 ختصاصات المقترحة.مع بعض المراجعات لال

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت 58

والميزانية الخاصة به والبالغة  2018برنامج العمل المقترح للرصد والتقييم لعام الموافقة على   )أ(
 على النحو الوارد في الوثيقة ،دوالرا أمريكيا 174.780

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/11/Rev.1؛ 

اختصاصات إلى االجتماع الحادي والثمانين أن تطلب من كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن تقدم   )ب(
للمساعدة  الدراسة النظرية لتقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .في تنفيذ تعديل كيغالي

  )80 9/(المقرر
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 تنفيذ البرامج من جدول األعمال: 7البند 

  تقارير الحالة والتقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة  )أ(

ة ثمانيالتى تتالف من  Corr.1و  Add.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12 عرض الرئيس الوثائق 59
  أجزاء.

  الجزء األول: مشروعات ذات تأخيرات ومطلوب لھا تقارير خاصة

 الواردة في الجزء األول من الوثيقةاسترعى الرئيس االنتباه إلى المعلومات  60
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12. 

بات الجديد ، وھو نظام الحساUMOJAأثار أحد األعضاء ما يبدو على أنھا مشكلة في اإلبالغ مرتبطة بـ و 61
دم تقارير يتطلب أن تق UMOJA جراءإوضيحا من اليونيب عما إذا كان ت. وطلب 2016في عام  اليونيب الذي أدخله

مة البلد م حكوممثل اليونيب أن األموال لم تسجل على أنھا صرفت حتى تقد حالنفقات قبل أن تصرف األموال. وأوض
ليونيب ن تقديم اقت بيالمعنى تقرير النفقات. وبناء على االتفاق الموقع بين اليونيب والبلد، وعلى طول المشروع والو

ائية باحثات ثنراء مقات من البلد يمكن أن يتراوح ما بين ستة أشھر وسنة. واقترح العضو إجتقرير النف يلسلفة وتلقل
ات، لنفقاتقارير  يمع اليونيب على ھامش االجتماع إليجاد طريقة لخفض التأخير بين صرف األموال كسلف وتلق

 األمر الذي يحل مشكلة تقارير المشروعات مبينة صفر صرف حتى مع حدوث الصرف.

  :التنفيذيةاللجنة  قررتو 62

  اإلحاطة علما بما يلي:  أ)(

إلی المقدمة تقارير عن الحالة والتأخيرات في التنفيذ من الوکاالت الثنائية والمنفذة   )1(
  ؛UNEP/Ozl.Pro/ExCom/80/12واردة في الوثيقة ال ،االجتماع الثمانين

 ةعن أربع االحادي والثمانين تقارير االجتماعإلی ستقدم الثنائية والمنفذة  الوکاالت أن  )2(
ن عمشروعا موصي لھم بتقديم تقارير إضافية  22مشروعات متأخرة في التنفيذ، وعن 
  ؛لتقريربھذا ا، علی التوالي، الثالث والرابعالحالة، علی النحو المبين في المرفقين 

أن يقدم تقريرا عن تحويل األموال إلى (اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة  منطلب تأن   (ب)
وأن يقدم  واألنشطة المعتمدة، المشروعاتالمستفيدين عند تقديم معلومات عن التقدم المحرز في 

  وصفا لإلجراءات المتخذة أثناء التنفيذ؛

الجارية ذات المسائل المحددة المدرجة في العمود  بالمشروعاتعلى التوصيات المتعلقة  توافقأن   (ج)
 .بھذا التقريرالرابع في المرفق الوارد خير من الجدول األ

  )80/10(المقرر 

  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھ ريالتقار  الجزء الثاني:

 لبحرينل ةيربوندروکلوروفلوروکيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یلمرحلة األولاالمقترح التفاق  التغيير
  )دويونيال / اليونيب(

عرض ممثل األمانة البند الفرعي. وطلب أحد األعضاء تأكيدا بأن التمديد المقترح للمرحلة األولى للسماح  63
باختبار التكنولوجيا البديلة في أقاليم درجات الحرارة المحيطة العالية لن يقّوض امتثال البحرين ألحكام بروتوكول 
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الذي سيتخذه البلد في الوقت ذاته للرقابة على استھالك المواد مونتريال. وتساءل العضو أيضا عن اإلجراء 
إلى المواد الھيدروفلوروكربونية. وأكد ممثل  أخرى وعدم التشجيع على التحول الھيدروكلوروفلوروكربونية بوسائل

الوة على اليونيب أن تقدما جيدا يتم إحرازه في قطاع الخدمة، مع تدريب الفنيين وبرنامج الترخيص اإللزامي. وع
في المائة من ضباط الجمارك المستھدفين في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  50ذلك، فقد تلقى التدريب بالفعل 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على نظام التراخيص والحصص. وأضاف أحد األعضاء أن التحول بعيدا عن 
فعل في البحرين، مع اإلشارة إلى مثال للمصنع الوحيد في البلد البدائل القائمة على الھيدروفلوروكربون ينفذ بال

 كبديل. R‐600a لمعدات التبريد، الذي اختار

خفضة انية المناإلمك وأشار عدة أعضاء إلى أن التحديات التي واجھتھا البحرين فيما يتعلق بتحديد البدائل ذات 64
 .5مادة ان اللسوق، كانت مشتركة مع الكثير من بلدعلى إحداث االحترار العالمي، ومدى قبول ھذه البدائل في ا

  :التنفيذيةاللجنة  وقررت 65

، لتأجيل الشريحة الثالثة من ناإلحاطة علما بالطلب المقدم من اليونيب بالنيابة عن حكومة البحري  (أ)
دة مديد المرحلة األولی من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية للبحرين وتم

 ؛2023إلى عام  2020لة األولى من عام المرح

  في الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛ الوارد الطلبالموافقة على و  (ب)

واإلحاطة علما بأن أمانة الصندوق قامت بتحديث االتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية،   (ج)
الجدول  ألف ليعبر عن -2، وخصوصا التذييل بھذا التقرير الخامسعلى النحو الوارد في المرفق 

تفاق المعدل يحل لإلشارة إلى أن اال 16المرحلة األولى، وإضافة الفقرة مدة المعدل للتمويل وتمديد 
  محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الخامس والسبعين.

  )80/11(المقرر 

حلي ر المرلبرازيل (التقريالمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل
  السنوي) (اليوئنديبي)

 .UNEP/Ozl.Pro/ExCom/80/34عرض ممثل األمانة الوثيقة  66

  :التنفيذيةاللجنة قررت و 67

 إزالة المواد خطة إدارةالمرحلة األولى من حول تنفيذ  2017اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
 نديبي؛وئقّدمه اليللبرازيل، الذي الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 

 كربونيّةفلوروالموافقة على تمديد مّدة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو  )ب(
فيذ لتن آخرأي تمديد  يُطلبمع اإلشارة إلى أنّه لن ، 2019كانون األول  ديسمبر/ 31حتى 

 ؛المشروع

على  رحليّةلة تقديم التقارير المنديبي وحكومة ألمانيا مواصوئالبرازيل، واليالطلب من حكومة   )ج(
 لموادسنوي حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا أساس

 جتماعوتقرير استكمال المشروع إلى اال ،الھيدروكلوروفلوروكربونيّة حتى استكمال المشروع
  ؛2020األول في عام 
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 يالبولفي قطاع رغاوي  (U‐Tech)و"يو تاك"   (Shimteck)اإلشارة إلى أن مؤسستي "شيمتاك"  )د(
 ةمنخفض ياحترار عالمإمكانية  ذيان اللتين تّمت الموافقة على تحويلھما على أساس بديل ثوريي

 تستخدمان الھيدروفلوروكربون بشكل مؤقت نظًرا إلى عدم توفّر الھيدروفلوروألكان؛

 الطلب من اليؤنديبي:  )ه(

تنفيذ خطة  أثناءفي  ،(U‐Tech)و"يو تاك"   (Shimteck)"شيمتاك"مواصلة مساعدة   )1(
يلة ت البدإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة، وتأمين توريد التكنولوجيّا

 تكنولوجياللكامل لا عتمادالاالعلم أنّه لن تُسدَّد أي تكلفة تشغيل إضافيّة حتى  المختارة، مع
 منخفضة مياحترار عالإمكانية و اعتماد تكنولوجيا أخرى ذات أاألصلية المختارة البديلة 

 اعتماًدا كامالً؛

التي اختارتھا  المرقتةن حالة استخدام التكنولوجيا عاالبالغ إلى اللجنة التنفيذيّة   )2(
 ) في كل اجتماع حتى اختيار التكنولوجياU‐Tech(و"يو تاك"  ) (Shimteck"شيمتاك"

 ؛ا كامالً اعتمادً منخفضة احترار عالمي إمكانية األصليّة أو اعتماد تكنولوجيا أخرى ذات 

إدراج ما يلي في التقرير المرحلي المقبل الذي سيُرفع إلى اجتماع اللجنة التنفيذيّة األخير   )3(
 :2018في عام 

 التي يساعدھالمستعملي المعدات الالحقة قائمة شاملة بمؤسسات الرغاوى   أ.
المرحلة األولى، بما في ذلك إزالة  في إطارالمتعّدد األطراف  الصندوق
خط  معداتب، والقطاع الفرعي، و141-للھيدروكلوروفلوروكربون استھالكھا
 والتكنولوجيا المعتمدة؛ األساس؛

مع  ،)(Panisol و"بانيسول" )Ecopur("إيكوبور"  وحالة تنفيذ تحويل مؤسستي  ب.
 متعّددستُعاد إلى الصندوق ال" أن األموال المتقبية من تحويل "إيكوبورالعلم 

د خطة إدارة إزالة الموااألطراف في حال اضطرت المؤسسة إلى االنسحاب من 
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  )80/12(المقرر 

ك استھال لشيلي (التحقق من ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول
 (اليوئنديبي) )2016لعام  دروکلوروفلوروکربونيالھ

بصفته  2016ام في ع ةيدروکلوروفلوروکربونيبالتحقق من استھالك المواد الھ علمااللجنة التنفيذية  أحاطت 68
  .بييئندويال ) لشيلي، المقدم منی(المرحلة األول ةيدروکلوروفلوروکربونيجزء من خطة إدارة إزالة المواد الھ

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين المرحلة من خطة

، التي تحتوي على تقارير عن ست خطط UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/37الوثيقة  األمانةقّدم ممثل  69
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.قطاعات للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

(خطة  لسنوي)اخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي 
  (اليونيدو) قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط)

  اللجنة التنفيذية:قررت  70
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عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغاوي  2017لعام  أن تحاط علما بالتقرير المرحلي  (أ)
البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، المقدم من اليونيدو؛

 ،دوالرا أمريكيا 12.621أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة لليونيدو مبلغ   (ب)
من  2016ديسمبر/ كانون األول  31مثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ي

لمقرر لاال ، إعمغاوي البولسترين المسحوبة بالضغطاألموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع ر
69/24. 

  )80/13(المقرر 

خطة ( لسنوي)ااألولى) (التقرير المرحلي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  (البنك الدولي) ان الجاسئة)ثريوي قطاع رغاوي البولي

  اللجنة التنفيذية:قررت  71

خامسة من خطة قطاع رغاوي عن تنفيذ الشريحة ال 2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
بونية لوروكرالمواد الھيدروكلوروفان الجاسئة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ثريوي البولي

 للصين، المقدم من البنك الدولي؛

دوالرا  4.813أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة للبنك الدولي مبلغ   (ب)
ن األول ديسمبر/ كانو 31مثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى يأمريكيا 
إعماال  ،ان الجاسئةثوريي ا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليسبق تحويلھ من األموال التي 2016

  .69/24للمقرر 

  )80/14(المقرر 

(خطة  لسنوي)اخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي 
  (اليوئنديبي) قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري)

  اللجنة التنفيذية:قررت  72

بشأن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي  2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
لصين، في ا والتجاري من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المقدم من اليوئنديبي؛

دوالرا  97.468م من التحويالت المقبلة لليوئنديبي مبلغ أن تطلب من أمين الخزانة أن يخص  (ب)
ن األول ديسمبر/ كانو 31أمريكيا يمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى 

تجاري ي والمن األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناع 2016
 .69/24في الصين، إعماال للمقرر 

  )80/15(المقرر 
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خطة (لسنوي) ا(التقرير المرحلي ) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى
  (اليونيدو) قطاع تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف)

  اللجنة التنفيذية:قررت  73

الغرف من المرحلة بشأن تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء  2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
  دو؛ليونيالمقدم من ا ،األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين

دوالرا أمريكيا  49.273ة لليونيدو مبلغ مقبلأن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت ال  (ب)
ال التي من األمو 2016ول ديسمبر/ كانون األ 31يمثل الفوائد التي حصلتھا حكومة الصين حتى 

  .69/24بحسب المقرر  ،سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء للصين

 )80/16المقرر (

(خطة  لسنوي)اخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي 
  (اليوئنديبي) قطاع المذيبات)

  التنفيذية:اللجنة قررت  74

عن تنفيذ خطة قطاع المذيبات من المرحلة األولى من  2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
 ي؛المقدم من اليوئنديب ،خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين

ا أمريكي ادوالر 1.101أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة لليوئنديبي مبلغ   (ب)
من  2016ديسمبر/ كانون األول  31مثل الفوائد اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ي

 .69/24مذيبات، بحسب المقرر األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع ال

  )80/17(المقرر 

) (قطاع 7201عام ل(التقرير المرحلي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) 
  اليابان)حكومة (اليونيب/  خدمة التبريد بما في ذلك برنامج التمكين الوطني)

  اللجنة التنفيذية:قررت  75

عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع خدمة التبريد  2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
ربونية لوروكولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفوبرنامج التمكين الوطني للمرحلة األ

 المقدم من اليونيب؛ ،في الصين

مثل يدوالرا أمريكيا  886أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة لليونيب مبلغ   (ب)
ألموال امن  2016الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/ كانون األول 

  .69/24الخدمة واألنشطة التمكينية، إعماال للمقرر  التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع

  )80/18(المقرر 
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 حويلھا إلىتالتي تم  الشركاتمن قبل عالية حترار عالمي اة إمكانيالمؤقت للتكنولوجيا ذات  االستخدام
  (اليوئنديبي)ا في كوبمنخفضة  ة احترار عالميإمكانيتكنولوجيا ذات 

  اللجنة التنفيذية: قررت 76

اإلحاطة علما مع التقدير بالتقرير الذي قدمه اليوئنديبي، والجھود المبذولة من أجل تيسير توفير  )أ(
  ؛فريارك وإيدا في كوباالرغاوي لشركتي منخفضة تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي 

نولوجيا البديلة ذات كتأمين إمدادات التفي ومة کوبا كحومطالبة اليوئنديبي باالستمرار في مساعدة   )(ب
فقا اوى و، وتقديم تقرير عن حالة تحويل الشركتين في قطاع الرغمنخفضة ر عالميإمكانية احترا

  (ب).77/50للمقرر 

  )80/19(المقرر 

 سنوي)لامرحلي ال ريتقرالللھند ( ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
  )ألمانيا حكومة / اليونيب /بييوئندي(ال

  :اللجنة التنفيذية قررت 77

من خطة إدارة إزالة المواد  یالمرحلة األول ذيعن تنف 2016المرحلي لعام  رياإلحاطة علما بالتقر  (أ)
  بي؛يوئنديفي الھند، الذي قدمه ال ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یتمديد مدة المرحلة األول یعل والموافقة  (ب)
خر لتنفيذ على أن يكون مفھوما أنه لن يطلب تمديد آ ،2017کانون األول  /سمبريد 31 یللھند حت

  .االجتماع الحادي والثمانين یإنجاز المشروع إل ريتقر قدميالمشروع وأن 

  )80/20(المقرر 

رحلي الم رييا (التقرندونيسإل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألولالمرحلة 
  حكومة أستراليا) /البنك الدولي /اليونيدو /(اليوئنديبي السنوي)

طة إدارة إزالة من خ یالمرحلة األول ذيعن تنف 2016المرحلي لعام  ريبالتقر علمااللجنة التنفيذية  أحاطت 78
  .بييوئندي، الذي قدمه الإندونيسيافي  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

 ري(التقر يةإلسالمجمھورية إيران ال ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
  )حكومة ألمانيا /(اليوئنديبي المرحلي السنوي)

طلب أحد األعضاء توضيحا بخصوص إعادة تخصيص األرصدة المتبقية من إحدى المؤسسات التي كان من  79
المقرر أن تتلقى مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف، ولكنھا في الوقت نفسة توقفت عن التصنيع باستخدام المواد 

التقرير، كانت الموارد قد تم إعادة الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأوضح ممثل األمانة أنه، عند وقت إصدار 
تخصيصھا بالفعل إلى المساعدة التقنية وإلى تحويل الشركتين األخريين في نفس القطاع، وقد أنفقت بالكامل. وأوضح 

في المائة  30ممثل األمانة كذلك أن الوكالة المنفذة قد اعتبرت أن التغير كان تغيرا طفيفا، إذ أن القيمة كانت أقل من 
شريحة الموافق عليھا. ولذلك تم اإلبالغ عن إعادة التخصيص بأثر رجعي. وأشار نفس العضو إلى أنه على من ال

في المائة من الشريحة الموافق عليھا مؤخرا، فإن إعادة التخصيص لم  30الرغم من أن مبلغ الموارد كان أقل من 
يساعدھا الصندوق في سياق إحدى خطط إدارة  يكن تغير طفيف، ألن التغير في االستھالك من جانب المؤسسات التي

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يمكن أن يغير من كمية األطنان المزالة المرتبطة بتلك الخطة. ورأي عدد 
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من األعضاء أنه من المھم توضيح المسألة لمنع حدوث ھذا الوضع في المستقبل. وأشير أيضا إلى أن المقررات بشأن 
قد اتخذت بالفعل؛ وأنه يمكن اإلشارة إليھا في أي مقرر قد يتخذ بشأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المسألة 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية كتذكير للممارسة المقبولة إلعادة تخصيص األموال 
 .التي لم تستخدمھا مؤسسة يساعدھا الصندوق المتعدد األطراف

استخدام  أوقفت وشرح ممثل الوكالة الثنائية أنه سيكون من الصعب إعادة األموال المرتبطة بالمؤسسة التي 80
لواقع اخدامه في م استتالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو التي تمليه الممارسات المقبولة، ألن الرصيد قد 

طنان من ة لألألعضاء حلوال بديلة، مثل خصم الرقم ذي الصلللمساعدة في قطاع الرغاوي في البلد. واقترح بعض ا
 .قدرات استنفاد األوزون من االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل في البلد

  اللجنة التنفيذية: وقررت 81

عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2017اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية، المقدم من اليوئنديبي؛

وافقت على تلقي  5في أحد بلدان المادة إعادة التأكيد على أنه في الحاالت التي تكون فيھا مؤسسة   (ب)
عن  التمويل للتحول بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد توقفت

ك ة لتلك في ھذه الخطة ألي سبب من األسباب، ينبغي إعادة أي أرصدة غير منفقة مخصصاالشترا
ة، ما لم نفيذيالمؤسسة إلى الصندوق المتعدد األطراف، بما يتماشى مع المقررات السابقة للجنة الت

  توافق اللجنة على خالف ذلك؛

دوالرا أمريكيا  14.393البالغة دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة  126.545خصم مبلغ   (ج)
 لحكومة ألمانيا، من الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد

طن  2,90مية الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية إيران اإلسالمية، عند تقديمھا، وھي مقابلة لك
 رتبطة بمؤسسة بھدورب الم141-من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

  .بونيةرينجينغ، التي توقفت عن االشتراك في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكر

  )80/21(المقرر 

 السنوي) لمرحليا ري(التقر لألردن ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
 )اليونيدو(

طة إدارة إزالة من خ یالمرحلة األول ذيعن تنف 7201المرحلي لعام  ريبالتقر علما التنفيذيةاللجنة  أحاطت 82
  نيدو.ويه الت، الذي قدمردنفي األ ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

) لي السنويالمرح ري(التقر ماليزيال ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
 )اليوئنديبي(

  :التنفيذيةاللجنة  قررت 83

ة إدارة من خط یالمرحلة األول ذيتنف عن 2017 - 2016المرحلي للفترة  رياإلحاطة علما بالتقر  )أ(
 بي؛يوئنديال هي قدمذال ،لماليزيا ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ

من خطة إدارة إزالة المواد  یالمرحلة األول ة تنفيذمدوالموافقة على تمديد   )ب(
على أن يكون مفھوما أنه لن ؛ 2018 يونيه/ حزيران 1 لماليزيا حتى ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
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 ،2018في عام اجتماع ثاني  یإنجاز المشروع إل ريتقر قدمييطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع وأن 
  (أ).77/36لمقرر ل وفقا

 )80/22(المقرر 

السنوي)  لمرحليا ري(التقر للمكسيك ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
  )نيدو(اليو

  :التنفيذيةاللجنة  قررت 84

زالة المواد إعن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
  المقدم من اليونيدو؛ ،الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك

لمرحلة الي لواليونيدو واليوئنديبي أن تدرج في تقريرھا المرحلي الت أن تطلب من حكومة المكسيك  )ب(
ة التنفيذي للجنةااألولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي سيقدم الجتماع 

صندوق ، القائمة األخيرة من منشئات الرغاوي العاملة التي يساعدھا ال2018األخير من عام 
-كربونفلوروالھيدروكلورو استھالك بما في ذلك إزالة ،ف في إطار المرحلة األولىالمتعدد األطرا

  والقطاع الفرعي ومعدات خط األساس والتكنولوجيا المعتمدة؛ ب،141

 )80/23(المقرر 

 /يوئنديبي الا (لنيجيري ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یطلب تمديد المرحلة األول
  اليونيدو)

واد ة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الممدعلى تمديد  الموافقةاللجنة التنفيذية  قررت 85
ن يطلب تمديد على أساس الفھم بأنه ل ،2018ديسمبر/ كانون األول 31  الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا حتى

 .2019لالجتماع األول من عام وأن تقرير انتھاء المشروع سوف يقدم لتنفيذ المشروع آخر 

  )80/24(المقرر 

 ويرحلي السنير الملفييت نام (التقر المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 (البنك الدولي)

اد أن تحاط علما باستكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو التنفيذيةاللجنة  قررت 86
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيت نام

 )80/25(المقرر 

ة على يمكانإلاالجزء الثالث: المشروعات اإليضاحية لبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة 
 )72/40إحداث االحترار العالمي ودراسات الجدوى لتبريد المناطق (المقرر 

ضافية قد تم إللنظر فيھا مع معلومات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12 عرض ممثل األمانة الوثيقة 87
 .توفيرھا بعد إصدار الوثيقة

ضافية عن المشروعات التى تمت التوصية بالغائھا بما في ذلك حالتھا إطلب العديد من األعضاء معلومات و 88
الراھنة وتوقعات االنتھاء منھا في المستقبل. وأعرب أحد األعضاء عن خيبة أمله لالفتقار إلى التقدم في تنفيذ بعض 

تى واجھت أطراف المشروعات االيضاحية: فقد قامت اللجنة التنفيذية بمناقشتھا بشكل مطول على ضوء التحديات ال
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عند تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالمتثال ألھداف الخفض للمواد  5المادة 
الھيدروكلوروفلوروكربونية والموارد النادرة المخصصة لتلك المشروعات. وحثت على بذل كل جھد في المستقبل 

  ييم واقعي الحتمالية تحقيق أھدافھا المعلنة.لضمان تقديم مشروعات للموافقة عليھا على أساس تق

 تى تمتوريثان في المغرب، الي لعديد من التساؤالت عن حالة مشروع تحول رغاوى البوليردا على او 89
قت وقتا قد استغر جديدةالتوصية بالغائه، قال ممثل اليونيدو إن الخطوة األولية لحصول المستفيدين على التكنولوجيا ال

الن عن ى اإلعھ. وإذا قدر للمشروع أن يستمر، فستكون الخطوة التالية اآلنقد تمت  ھاله، ولكن أطول من المخطط
 .2018مناقصة دولية لشراء المعدات وتسليمھا في أوائل عام 

طلب منھج ي العديد من األعضاء أيدوفي ما يتعلق بالمشروع االيضاحى لقطاع مصايد األسماك في ملديف،  90
أن  قترح عضواحترار عالمى. وامنخفضة على إحداث ية إمكانمواصلة استكشاف بدائل أخرى ذات  اليونديبي بموجبه

ل حديد بدائتة في االتصال مع مبادرة مجلس وزراء شمال أوروبا بشأن البدائل في قطاع مصايد األسماك قد تكون مفيد
 خذ فياألعضاء على الحاجة إلى األ. وشدد أحد R‐448A ـاحترار عالمى لـمنخفضة على إحداث ية إمكانذات 

مستدامة  لى حلولتوضيح القيمة المضافة للبدائل التى لم توجد، مما يؤدى إ أال وھواالعتبار الغرض من المشروع، 
ئل ذات البحث عن بدا أصحاب المصلحةوحث أن تواصل جميع  ،احترار عالمىمنخفضة على إحداث احتمالية ذات 
 احترار عالمى.منخفضة على إحداث ية إمكان

ذه اقشة ھضافية التى قدمت بعد إصدار الوثيقة، طلبت اللجنة من األمانة منوعلى ضوء المعلومات اإل 91
 مع الوكاالت المنفذة وتقديم تحديث إلى اللجنة لتنظر فيه في ھذا االجتماع. المشروعات

عات تحتوى على معلومات محدثة بشأن مشرو اجتماعة غرفوبناء على ذلك، قدم ممثل األمانة ورقة  92
لوكاالت و إن ااحترار عالمى. وخالل المناقشة التالية، قال عض منخفضة على إحداث يةإمكانيضاحية لبدائل ذات إ

ر أن ذلك لتيسيعات والمنفذة تحتاج إلى أن تقدم إلى األمانة معلومات كاملة وفي الوقت المناسب عن حالة تلك المشرو
ع ن جميعاللجنة التنفيذية. وبشأن تلك المسألة، طلب عضو آخر أن تقدم معلومات شاملة ومحدثة  تنظر فيھا

 المشروعات االيضاحية إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الحادى والثمانين.

  :التنفيذيةاللجنة قررت و 93

المشروع اإليضاحي لوحدات نديبي المتعلق بالتقدم في تنفيذ ئأن تحاط علما بالتحديث الذي قدمه اليو  )أ(
مكابس التبريد اللولبية القابلة للتنفيذ بوتيرة شبه محكمة المعتمدة على األمونيا المحكمة السداد في 

وأن توافق  ،صناعة التبريد الصناعي والتجاري في شركة فوجيان سنومان المحدودة في الصين
، على أن يكون من المفھوم أن ال 2018حزيران  /هيوني 30نتھاء المشروع إلى اعلى تمديد تاريخ 

يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من اليونديبي أن يقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز 
  االجتماع الثاني والثمانين؛

اإليضاحي  بالتقدم في تنفيذ المشروعالمتعلق  الذي قدمه اليوئنديبي أن تحاط علما بالتحديث  )ب(
ة ثيرموتار كغاز تبريد بديل لتصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء في شرك (البروبان) R‐290 عن

حزيران  /هيوني 30نتھاء المشروع إلى ا، وأن توافق على تمديد تاريخ للصناعات في كولومبيا
نديبي أن ئ، على أن يكون من المفھوم أن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من اليو2018

 لنھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين؛يقدم التقرير ا

عن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي لتفعيل الذي قدمه اليوئنديبي أن تحاط علما بالتحديث   (ج)
من خالل وضع المستحضرات  5استخدام الھيدروفلوروأولفان لأللواح المنفصلة في بلدان المادة 

 30نتھاء المشروع إلى اوأن توافق على تمديد تاريخ  ،في كولومبيا الفعالة من الناحية التكاليفية
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، على أن يكون من المفھوم أن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من 2018نيسان  أبريل/
 نديبي أن يقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين؛ئاليو

عن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي عن تطبيق الذي قدمه اليوئنديبي أن تحاط علما بالتحديث   (د)
للمنتجين من  22-نظام األمونيا/ ثاني أكسيد الكربون الذي يحل محل الھيدروكلوروفلوروكربون

وأن توافق  ،الحجم المتوسط ومتاجر البيع بالتجزئة في شركة بروسكالس للصناعات في كوستاريكا
، على أن يكون من المفھوم 2017كانون األول  ديسمبر/ 31ھاء المشروع إلى نتاعلى تمديد تاريخ 

نديبي أن يقدم التقرير النھائي في موعد ال ئأن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من اليو
 يتجاوز االجتماع الحادى والثمانين؛

فيذ المشروع اإليضاحي للخيارات عن التقدم في تنالمقدم من اليوئنديبي أن تحاط علما بالتحديث   (ھ)
المنخفضة التكلفة للتحويل الى التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة لألوزون في رغاوي 

وريثان في المستخدمين من الفئات المنتھية الصغر في مصر، وأن توافق على تمديد االنتھاء ي البولي
أن يكون من المفھوم أال يطلب تمديد آخر ، على 2018ديسمبر/ كانون األول  31من المشروع الى 

نديبي تقديم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثالث ئلتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليو
 والثمانين؛

المشروع اإليضاحي عن استخدام عن التقدم في تنفيذ الذي قدمته اليونيدو أن تحاط علما بالتحديث   (و)
لمعتمدة على البنتان منخفض التكلفة للتحويل الى التكنولوجيا الخالية من المواد تكنولوجيا اإلرغاء ا

صغيرة والمتوسطة الحجم في يوريثان في المنشئات الي المستندة لألوزون في رغاوي البول
، على 2018كانون األول  ديسمبر/ 31نتھاء المشروع إلى ا، وأن توافق على تمديد تاريخ المغرب

قدم التقرير تفھوم أن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من اليونيدو أن أن يكون من الم
 النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثالث والثمانين؛

المشروع اإليضاحي عن الترويج عن التقدم في تنفيذ الذي قدمته اليونيدو أن تحاط علما بالتحديث   (ز)
االحترار العالمي والمعتمدة على إحداث على فضة المنخ مكانيةاإل ذاتلغازات التبريد 

في المملكة العربية المحيطة العالية الھيدروفلوروأولفان لقطاع تكييف الھواء في درجات الحرارة 
، على 2018كانون األول  ديسمبر/ 31نتھاء المشروع إلى اوأن توافق على تمديد تاريخ  ،السعودية

قدم التقرير تيد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من اليونيدو أن أن يكون من المفھوم أن ال يطلب تمد
 النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثالث والثمانين؛

المشروع اإليضاحي في عن التقدم في تنفيذ الذي قدمه البنك الدولي أن تحاط علما بالتحديث   (ح)
صناعات أجھزة تكييف الھواء لوضع أجھزة تكييف ھواء النافذة والمتشابكة باستخدام غازات 

وأن  ،االحترار العالمي في المملكة العربية السعوديةإحداث على  مكانية المنخفضةاإل ذاتالتبريد 
على أن يكون من المفھوم  ،2018أيلول  سبتمبر/ 30نتھاء المشروع إلى اتوافق على تمديد تاريخ 

أن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من البنك الدولى أن يقدم التقرير النھائي في موعد 
 ال يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين؛

المشروع اإليضاحي إلزالة المواد عن التقدم في تنفيذ الذي قدمته اليونيدو أن تحاط علما بالتحديث   (ط)
لوروفلوروكربونية باستخدام الھيدروفلوروأولفان كعامل نفخ في استخدامات رغاوي الرش الھيدروك

وأن توافق على تمديد تاريخ  ،في المملكة العربية السعودية درجات الحرارة المحيطة العاليةفي 
، على أن يكون من المفھوم أن ال يطلب تمديد 2018كانون األول  ديسمبر/ 31نتھاء المشروع إلى ا
خر لتنفيذ المشروع، وتطلب من اليونيدو أن تقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع آ

 الثالث والثمانين؛
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المشروع اإليضاحي عن المزايا عن التقدم في تنفيذ الذي قدمته اليونيدو أن تحاط علما بالتحديث   (ي)
المنفصلة المعاد تھيئته من التقنية واالقتصادية للحقن بتفريغ الھواء في صناعة األلواح 

، وأن توافق على تمديد تاريخ بنتان في جنوب أفريقياب الى ال141-الھيدروكلوروفلوروكربون
، على أن يكون من المفھوم أن ال يطلب تمديد 2017كانون األول  ديسمبر/ 31نتھاء المشروع إلى ا

ئي في موعد ال يتجاوز االجتماع آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من اليونيدو أن تقدم التقرير النھا
 الحادى والثمانين؛

المشروع اإليضاحي في دور عن التقدم في تنفيذ الذي قدمه البنك الدولي أن تحاط علما بالتحديث   (ك)
وريثان ي نظم الرغاوي في تايلند لتشكيل البوليوالت السابقة الخلط الستخدامات رغاوي البولي

وأن توافق على  ،االحترار العالمي إحداث ة علىمكانيفض اإلللرش باستخدام عامل النفخ المنخ
، على أن يكون من المفھوم أن ال يطلب 2018سبتمبر/أيلول  30تمديد تاريخ إنتھاء المشروع إلى 

قدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز يأن  البنك الدوليتمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من 
 والثمانين؛االجتماع الثالث 

عن التقدم في تنفيذ المشروع في غرب آسيا  بالتحديث الذي قدمه اليونيب واليونيدوأن تحاط علما   (ل)
، وأن )PRAHA‐II( ذات درجات الحرارة المحيطة العاليةللترويج لبدائل غازات التبريد في البلدان 

، على أن يكون من 2018األول كانون  ديسمبر/ 31نتھاء المشروع إلى اتوافق على تمديد تاريخ 
التقرير  الوكالتين المنفذتين أن يقدماالمفھوم أن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من 

 النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثالث والثمانين؛

يد المناطق عن التقدم في تنفيذ دراسة الجدوى عن تبرالذي قدمه اليوئنديبي أن تحاط علما بالتحديث   (م)
نتھاء المشروع إلى ا، وأن توافق على تمديد تاريخ ا كانا في الجمھورية الدومينيكيةفي بونت

، على أن يكون من المفھوم أن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ 2017كانون األول  ديسمبر/ 31
الحادى نديبي أن يقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع ئالمشروع، وتطلب من اليو

 والثمانين؛

عن التقدم في تنفيذ دراسة الجدوى عن تبريد الذي قدمه اليونيب واليونيدو أن تحاط علما بالتحديث   (ن)
 /هيوني 30نتھاء المشروع إلى ا، وأن توافق على تمديد تاريخ مناطق في القاھرة الجديدة في مصرال

آخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من ، على أن يكون من المفھوم أن ال يطلب تمديد 2018حزيران 
 الوكاالت المنفذة أن تقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين؛

أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ دراسة الجدوى التى تقارن تكنولوجيات غير عينية   (س)
اليونيب واليونيدو، وأن توافق على تمديد الستخدام تكييف الھواء المركزي في الكويت المقدمة من 

، على أن يكون من المفھوم أن ال يطلب تمديد 2018يونية/حزيران  30تاريخ إنتھاء المشروع إلى 
التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز  يقدماأن  تينالمنفذ تينآخر لتنفيذ المشروع، وتطلب من الوكال

 االجتماع الثاني والثمانين؛

االحترار إحداث ة على مكانينديبي أن يواصل استكشاف بدائل أخرى منخفضة اإلئمن اليو أن تطلب  (ع)
  العالمي لقطاع مصايد األسماك في ملديف؛

أن تطلب تحديث عن التقدم في تنفيذ جميع المشروعات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ع)   (ف)
  ؛الحادى والثمانين للجنة التنفيذيةأعاله ذات متطلبات إبالغ معينة إلى االجتماع 

أن تعيد التأكيد على وجوب أن تمتثل الوكاالت المنفذة لمقررات اللجنة التنفيذية بشأن متطلبات   (ص)
  .اإلبالغ وتقدم تقارير حسب ما تطلب األمانة

 )80/26(المقرر 
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 ورغاوي وناتوالھال فلوروكربونكلوروالالجزء الرابع: تقارير مراجعة حسابات قطاعات إنتاج 
  وخدمة التبريد والمذيبات في الصين ،الثاني التصنيعوعامل  ،البوليوريثان

 ع الحالي،الجتمااھامش  علىتقديم البند الفرعي، أبلغ ممثل األمانة اللجنة بأن حكومة الصين قد أكدت،  عند 94
لصيغة في اإدراج ھذه أن . وأضاف 2018أن جميع األنشطة المرتبطة بالخطط القطاعية ستكتمل بحلول نھاية عام 

 (ب)). 73/20المسألة (المقرر  ھذه المقرر سيكون متسقا مع قرار سابق بشأن

لوريد ب رابع كفية رصد وقياس تسريتعلق بكي خاصة فيماتقديم إيضاحات،  بَ لِ ، طُ التاليةوخالل المناقشة  95
ن ستتمكن لكربواالكربون، وما إذا كانت ھذه الجوانب مدرجة في العمل الجاري، وما إذا كانت محارق رابع كلوريد 

. فيھا المرغوب غيرالھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد مخلفات المواد الھيدروفلوروكربونية أيضا من التعامل مع 
 ، والبونيةفلوروكرللمواد الھيدروأساسا عن بدائل  بحثاالبحث والتطوير في قطاع اإلنتاج  و أنه يبدولوحظ أيضا أن

ى أن ر أيضا إل. وأشيالتكنولوجيات غير العينية أو الھيدروكربونات أو الحلول القائمة على الملح يدرسانيبدو أنھما 
أن ونتريال وموكول حث مع الھيئات األخرى في بروتأي قرار بشأن ھذه المسألة ينص على أن تتقاسم األمانة نتائج الب

 إلى الصندوق. تعاد أي أرصدة متبقية

الجاري ل بالعم جميع االتفاقات المتعلقة ه تم اختتامتناول بعض التعليقات، أوضح كبير الموظفين أن وعند 96
س ي على أساھذا العمل اإلضافتنفذ حكومة الصين  وكانتوالمقدمة في تقرير المراجعة المالية للصين. تنفيذه 

نھا أا ترى وضعت الحكومة، مع الوكاالت المنفذة، خطط عمل محددة جدواألرصدة المتبقية من الخطط القطاعية. 
والمواد والھالونات ورابع كلوريد الكربون فلوروكربونية كلوروإزالة المواد ال استمرارستدعم 

حلة ھذه المر قرر فيتتنظر فيھا، ويمكنھا أن كي البحوث إلى اللجنة ل . وستقدم نتائج جميعالھيدروكلوروفلوروكربونية
  كيف ترغب في نشرھا.

عن  إلبالغإعادة األرصدة. وبعد ذلك، في ا رسمية بشأن مسألة وافقت اللجنة على إجراء مناقشات غيرو 97
ق قد تم صندوية إلى النتائج تلك المناقشات، قال أحد األعضاء، وأيده عضو آخر، إن طلب إعادة األرصدة المتبق

ويض ق أو التعلصندواسحبه، وإنه يعتقد كما يعتقد آخرون، أن األرصدة المتبقية ينبغي، من حيث المبدأ، إعادتھا إلى 
 .ل للجنةع مقبعنھا مقابل الموافقات المستبقلية، وأن مسألة إعادة األرصدة ينبغي إعادة النظر فيھا في اجتما

 اللجنة التنفيذية: وقررت 98

أن تحاط علما مع التقدير بتقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات،   (أ)
ورغاوي البلوريثان، وعامل العملية الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات في الصين، الواردة في 

 ؛1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12الوثيقة 

بأن حكومة الصين قد تمكنت بأرصدة تمويل متبقية من قطاعات إنتاج أن تحاط علما مع التقدير   )2(
الكلوروفلوروكربون والھالونات ورغاوي البليوريثان وعامل العملية الثاني وخدمة التبريد 
والمذيبات، من تنفيذ عدد كبير من أنشطة البحوث والمساعدة التقنية والتوعية مما يسر إدخال 

فضة اإلمكانية على إحداث االحترار العالمي في مختلف القطاعات، التكنولوجيات البديلة المنخ
فضال عن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد 

 الھيدروفلوروكربونية؛

أن تحاط علما كذلك مع التقدير بأن حكومة الصين قد أكدت أن جميع األنشطة المرتبطة بكل خطة   )3(
، وأن تقارير البحوث والمساعدة التقنية 2018عية سيتم استكمالھا بحلول نھاية عام من الخطط القطا

، وأن تقارير انتھاء المشروعات سوف تقدم لالجتماع 2018سوف تقدم لالجتماع األخير من عام 
 .2019األول للجنة التنفيذية في عام 

 )80/27(المقرر 
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  المستنفدة لألوزون ات الموادمخلف: مشروعات التخلص من الجزء الخامس

 اللجنة التنفيذية مايلي: قررت 99

ة إلدارة مخلفات المواد تجريبين المشروعات العأن تحاط علما مع التقدير بالتقارير النھائية   )أ(
وإلقليم أوروبا  ،التي قدمتھا اليونيدو وحكومة فرنسا ،المستنفدة لألوزون والتخلص منھا للمكسيك

 المقدمة من اليونيب واليونيدو؛ ،وآسيا الوسطى

الدروس  ،أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تأخذ في االعتبار، حسب مقتضى الحال  )ب(
ية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون المشار إليھا تجريبالاإليضاحية المستفادة من المشروعات 

 مماثلة في المستقبل؛لدى تصميم وتنفيذ المشروعات ال ،في الفقرة (أ) أعاله

دارة مخلفات المواد التجريبية إلمشروعات الأن تحاط علما بالتقارير المرحلية المفصلة بشأن   )ج(
المقدمة من  ،نيجيريالالمقدمة من حكومة اليابان واليونيدو، و ،المستنفدة لألوزون والتخلص منھا للصين

 اليونيدو؛

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم لالجتماع الحادي (د) الذي يطلب من 79/18أن تعيد تأكيد المقرر   )د(
في ة المعلقة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون تجريبيوالثمانين التقارير النھائية للمشروعات ال
وأن تعيد لالجتماع الثاني والثمانين األرصدة غير المنفقة  ،الصين وكوبا ولبنان ونيجيريا وتركيا

 .قدم التقارير النھائيةللمشروعات حيثما لم ت

 )80/28(المقرر 

  : مشروعات تبريد المباني الجاريةالجزء السادس

 اللجنة التنفيذية مايلي: قررت 100

ن مشروعات تبريد المباني الجارية المقدمة من حكومتي فرنسا عأن تحاط علما بالتقرير المرحلي   )أ(
 واليابان واليوئنديبي والبنك الدولي؛

فيما يتعلق بالمشروع اإليضاحي االستراتيجي للتحويل المعجل لتبريد المباني المعتمد على   )ب(
 :)AFR/REF/48/DEM/35في خمسة بلدان أفريقية ( الكلوروفلوروكربون

 ؛2018أن توافق على أن تمدد، على أساس استثنائي موعد االنتھاء من المشروع حتى أبريل/ نيسان  ) 1( 

واليابان أن تقدما تقرير انتھاء المشروع في موعد ال يتجاوز أن تطلب من حكومتي فرنسا  )2(
وإعادة أرصدة  ،، والتقرير النھائي لالجتماع الثاني والثمانين2018ول األأكتوبر/ تشرين 

 ؛2019األموال المتبقية في موعد ال يتجاوز أبريل/ نيسان 

الذي يطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم تقارير  ،)2(ب)(79/19أن تعيد تأكيد المقرر   )ج(
وإعادة أرصدة األموال المتبقية في  2018انتھاء المشروعات في موعد ال يتجاوز يونيه/ حزيران 

بالنسبة لجميع مشروعات تبريد المباني باستثناء  2018موعد ال يتجاوز ديسمبر/ كانون األول 
) الذي ينفذه البنك الدولي الذي يتعين GLO/REF/47/DEM/268(مشروع تبريد المباني العالمي 

وإعادة  2018أن يقدم تقرير انتھاء المشروع الخاص به في موعد ال يتجاوز ديسمبر/ كانون األول 
 .2019أرصدة األموال في موعد ال يتجاوز يونيه/ حزيران 

  )8029/ر (المقر
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  الميثيل في الصينالجزء السابع: خطة قطاعية إلزالة إنتاج بروميد 

 :التنفيذيةاللجنة  قررت 101

قدم لصين، المال في اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ الخطة القطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميثي  )أ(
  من اليونيدو؛

يسمبر/ د 31اإلشارة إلى أن جميع األنشطة المتبقية للمشروع سيتم استكمالھا في موعد أقصاه   )ب(
  ؛2018كانون األول 

لة اعية إلزاالقط بة حكومة الصين واليونيدو باالستمرار في تقديم التقارير عن حالة تنفيذ الخطةمطال  )ج(
تماع االج إنتاج بروميد الميثيل، على أساس سنوي، وتقديم تقرير إتمام المشروع في موعد أقصاه

  .2019األول في عام 

 )80/30(المقرر 

واد الة المخطة إدارة إزبشأن مبردات المبانى و إيضاحيتغيير الوكالة المنفذة لمشروع الجزء الثامن: 
  ألرجنتين:ل الھيدروكلورفلوروكربونيّة

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12/Add.1عرض ممثل األمانة الوثيقة  102

 اللجنة التنفيذية: قررتو 103

 ضاحييع اإلبأن تنقل إلى اليونيدو مكون األرجنتين للمشرو األرجنتينأن تحاط علما بطلب حكومة   )أ(
زالة إدارة إخطة العالمى لمبردات المبانى وجميع أنشطة اإلزالة الواردة في المرحلة الثانية من 

 المواد الھيدروكلورفلوروكربونيّة للبلد المخطط مبدئيا أن ينفذھا البنك الدولى؛

العالمى لمبردات المبانى  يضاحيوفي ما يتعلق بمكون األرجنتين للمشروع اإل  )ب(
)GLO/REF/47/DEM/268:( 

نين الثما أن تطلب من البنك الدولى أن يعيد إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع )1(
لبالغة ازائدا تكاليف دعم الوكالة  ،دوالرا أمريكيا 808.438الرصيد المتبقى البالغ 

 دوالرا أمريكيا؛ 60.633

مريكيا زائدا أ دوالرا 808.438أن توافق على أن تنقل إلى اليونيدو الرصيد المتبقى البالغ  )2(
 ولى؛دوالرا أمريكيا الموافق عليه للبنك الد 60.633تكاليف دعم الوكالة البالغة 

إدارة إزالة المواد  وفي ما يتعلق بمكونات الشريحة األولى من المرحلة الثانية لخطة (ج)
  الھيدروكلورفلوروكربونيّة:

األطراف في االجتماع الثمانين  أن تطلب من البنك الدولى أن يعيد إلى الصندوق المتعدد ) 1(
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة   907.525الرصيد المتبقى البالغ 

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف  834.025دوالرا أمريكيا، الذي يتألف من مبلغ  63.527
 ؛ ومبلغ(ARG/PHA/79/INV/182)دوالرا أمريكيا  58.382دعم الوكالة البالغة 

دوالرا أمريكيا  4.620زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 66.000
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(ARG/PHA/79/TAS/179) زائدا تكاليف دعم الوكالة  اأمريكي ادوالر 7.500؛ ومبلغ
  ؛(ARG/PHA/79/TAS/183)دوالرا أمريكيا  525البالغة 

  أن توافق على: )2(

ائدا زدوالرا أمريكيا  907.525البالغ أن تنقل إلى اليونيدو الرصيد المتبقى   .أ
 ،الدولى للبنك الموافق عليه اأمريكي ادوالر 63.527تكاليف دعم الوكالة البالغة 

البالغة  دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة 834.025الذي يتألف من مبلغ 
 66.000؛ ومبلغ (ARG/PHA/79/INV/182)دوالرا أمريكيا  58.382
يا دوالرا أمريك 4.620زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ايأمريك ادوالر

(ARG/PHA/79/TAS/179) زائدا تكاليف دعم  اأمريكي ادوالر 7,500؛ ومبلغ
  ؛(ARG/PHA/79/TAS/183)دوالرا أمريكيا  525الوكالة البالغة 

 دوالر أمريكي 5.142.643النقل من البنك الدولى إلى اليونيدو التمويل البالغ  ب. 
يه من الموافق عل ،دوالرا أمريكيا 359.985زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

لثانية امرحلة الشرائح الثانية والثالثة والرابعة من التمويل المرتبط ب ،المبدأ حيث
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورفلوروكربونيّة؛من 

االتفاق بين حكومة األرجنتين واللجنة أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث  )3(
على النحو  ونيّة،التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورفلوروكرب

كونات مألف على أساس نقل -2بھذا التقرير، وخاصة التذييل  السادسفي المرفق  الوارد
ولى توقف عن التى أضيفت لتشير إلى أن البنك الد 17البنك الدولى إلى اليونيدو، والفقرة 

حل مث يحل أن يكون الوكالة المتعاونة إبتداء من االجتماع الثمانين وأن االتفاق المحد
  اع التاسع والسبعين.االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتم

  )80/31(المقرر 

  2017 لعام تمام المشروعاتإالتقرير المجمع عن   (ب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تقدم 104

 اللجنة التنفيذية: وقررت 105

الوارد في الوثيقة  2017المشروعات لعام المجمع عن إتمام أن تحاط علما بالتقرير   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13؛ 

 امإتمر أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم لالجتماع الحادي والثمانين تقاري  )ب(
زمھا الة عحدية التي كانت مقررة، وفي المتعددة السنوات والمشروعات الفر المشروعات لالتفاقات

 للتقديم؛على عدم التقديم، تقدم أسباب عدم القيام بذلك وجدول زمني 

نتھاء ه لالبأن تحث الوكاالت الرئيسية والمتعاونة على أن تنسق بصورة وثيقة العمل الذي تضطلع   )ج(
م ن تقديمالمشروعات لتمكين الوكالة المنفذة الرئيسية  إتماممن الجزء الخاص بھا من تقارير 

 المشروعات وفقا للجدول الزمني؛ إتمامالتقارير المستكملة الخاصة ب

وكاالت الثنائية والمنفذة على إدخال أسباب واضحة وحسنة الصياغة ودقيقة لدى تقديم أن تحث ال  )د(
 المشروعات؛ إتمامتقاريرھا عن 
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 فردية علىات الأن تدعو جميع أولئك المعنيين بإعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروع  )ه(
ى ال، لدروعات، حسب مقتضى الحالمش إتمامأن تأخذ في االعتبار الدروس المستفادة من تقارير 

 إعداد وتنفيذ المشروعات في المستقبل.

  )80/32(المقرر 

 تخطيط االعمال من جدول األعمال: 8البند 

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

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/14األمانة الوثيقة ةممثل تقدم 106

د المتعد لصندوقلمجمعة لعمال ااألبالتحديث الخاص بحالة تنفيذ خطة  علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت 107
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/14 الوارد في الوثيقة 2019-2017األطراف للفترة 

 التأخيرات في تقديم الشرائح  )ب(

ن م (أ)7 للبند بالنسبة هوأشارت إلى أن. UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15 قدمت ممثلة األمانة الوثيقة 108
على طلب  موافقةتمت ال، تقارير الحالة والتقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة، جدول األعمال

مواد رجاء النظر في الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المن حكومة البحرين إل
 .المرفق األول بھذه الوثيقة ينبغي أال تدرج في هوأنالھيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين، 

  اللجنة التنفيذية: وقررت 109

 أن تحاط علما بمايلي:  )أ(

 الوارد في الوثيقة ائحالتقرير عن التأخيرات في تقديم الشر )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15؛ 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار خطط إدارة إزالة المواد  )2(
واليوئنديبي واليونيب  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومتي فرنسا واليابان

 واليونيدو والبنك الدولي؛

بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  المتعلقة 69من األنشطة البالغ مجموعھا  انشاط 28أن  )3(
 المحدد؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر أن تقدم لالجتماع الثمانين قدمت في الوقت

أن الوكاالت المنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة  )4(
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر أن تقدم لالجتماع الثالث في 

لن يكون له أي تأثير أو ال يحتمل أن يكون له تأثير على االمتثال لبروتوكول  2017
م يكن ھناك أي إشارة إلى أي أيا من البلدان المعنية في حالة عدم امتثال ول ،مونتريال

 ؛بروتوكول مونتريال تدابير الرقابة فيل

أن تطلب من األمانة أن تبعث برسائل إلى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات   )ب(
 بھذا التقرير. السابعفي تقديم الشرائح الواردة في المرفق 

  )80/33(المقرر
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   2020-2018للصندوق المتعدد األطراف للفترة  المجمعةخطة األعمال   (ج)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16 قدمت ممثلة األمانة الوثيقة 110

كربونية وفلورووأبرز أحد األعضاء التعديالت على التمويل الالزم لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور 111
خذ في وتساءل عما إذا كانت التخفيضات المقترحة تأ ،2020-2018للفترة  ةالمجمعللصين في خطة األعمال 

على  الموافقة ر أنالذي ذك ،االعتبار احتياجات إزالة قطاع اإلنتاج في البلد. وأشير إلى أن صياغة المقرر المقترح
حكام أوجد أي تأنه ال أشارت إلى  ،شر إلى المشروعات أو تمويلھا أو مستويات الكمياتيلم  المجمعةخطة األعمال 

 مسبقة بشأن المشروعات الفردية.

ن في غيره موالمسؤوليات في إطار تعديل كيغالي أن شار بعض األعضاء إلى أوفيما يتعلق بأعباء العمل،  112
 المجاالت تنطوي على أعمال إضافية في المستقبل بالنسبة لمؤسسات الصندوق المتعدد األطراف.

ة دارة إزالخطط إ وجرت أيضا مناقشات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من 113
علق بخطة أعمال ) من جدول األعمال المت2(د)( 8عمال (انظر البند األالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في خطة 

 .، أدناه)2020-2018ال اليونيب للفترة المتعلق بخطة أعم )3(د)(8و ،2020-2018اليوئنديبي للفترة 

 اللجنة التنفيذية: وقررت 114

الواردة  2020-2018للصندوق المتعدد األطراف للفترة  المجمعةتحاط علما بخطة األعمال أن   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16 في الوثيقة

أن تعدل خطة األعمال على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة   )ب(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16؛ 

أن تعدل كذلك خطة األعمال على النحو المقترح في االجتماع الثمانين خالل المناقشات و/أو خالل   )ج(
 :عرض خطط األعمال بواسطة الوكاالت الثنائية والمنفذة

المواد خطط إدارة إزالة  2018بأن تضيف إلى خطة أعمال عام  )1(
التي  2017عزيز المؤسسي من خطة أعمال عام وأنشطة الت يةالھيدروكلوروفلوروكربون

 أرجئت خالل االجتماع الثمانين؛

بأن تأخذ في االعتبار القيم التي ووفق عليھا من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة المواد  )2(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة خالل االجتماع الثمانين؛

 بأن تزيل: )3(

خطط إدارة إزالة المواد األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من   .أ
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  المشروعات المتعلقة بجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛أنشطة   .ب

المتعلقة بالھيدروفلوروكربون إلى سبعة في  يةألنشطة التمكينلبأن تعدل تكاليف دعم الوكالة  )4(
 المائة من تكاليف المشروع؛

مقرر يتخذه االجتماع التاسع والعشرين لألطراف  بأن تضع معدالت تناسبية، إعماال ألي )5(
 ،2020-2018ديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات جبشأن مستوى ت



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
 
 

33 

فلوروكربون والھيدروفلوروكربون الجديدة للوصول إلى الميزانية كلوروألنشطة الھيدرو
 ؛2020-2018أعمال الفترة  ةاإلجمالية لخط

في المرحلة  الواردةاألنشطة  ھاي خطط أعمالفأن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج   )د(
الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل من موريتانيا والجمھورية 

 العربية السورية التي لم تكن قد أدرجت؛

على النحو  ،2020-2018متعدد األطراف للفترة للصندوق ال المجمعةأن توافق على خطة األعمال   )ه(
مع مالحظة أن ھذه الموافقة ال تعني الموافقة على  ،المعدل في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) أعاله

 المشروعات المحددة فيھا أو تمويلھا أو مستويات كمياتھا؛

اسات على مؤسسات أن تطلب من األمانة أن تقدم لالجتماع الحادي والثمانين وثيقة عن االنعك  )و(
بما في ذلك ما  ،الصندوق المتعدد األطراف من حيث أعباء العمل المتوقعة خالل السنوات القادمة

 لمواد الھيدروفلوروكربونية.لتدريجي لض ايخفلتيتعلق بتعديل كيغالي ل

  )80/34(المقرر 

 2020-2018خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة   (د)

  الثنائيةالوكاالت   )1(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/17 قةيالوث ممثل األمانةقدم  115

 نيا في خطةألماالثنائية لحكومة مساھمة ال بهالمبلغ الذي تجاوزت  إزاءوأعرب بعض األعضاء عن قلقھم  116
ن كان مبلغ ، حتى وإمساھمتھا المتعھد بھافي المائة من  20به وھو  المسموحالحد  2017-2015األعمال للفترة 

متضخمة ال األرقامألمانيا أن  حكومةمن . وأوضح عضو غير معروف حتى اآلن 2020-2018تجديد موارد الفترة 
ك فيما االرتبا إلى التأخيرات في التنفيذ. وأوضح كذلك أن ھناك بعضترجع في جزء منھا في خطة األعمال الواردة 

لة مع ات مفصي يمكن حله من خالل مناقشذال، واإلضافيةمات الطوعية المساھيتعلق بحساب المساھمات الثنائية و
بشأن  الل مونترياألطراف في بروتوكو الصادر عن القرار المقبلانتظار األمانة. وأشار أيضا إلى أنه من الضروري 

 .خطة أعمال ألمانياالمبالغ الواردة في ، بحيث يمكن تعديل 2020-2018تجديد موارد الفترة  مستوى

لبالغة العتبة اعلى الرغم من الشواغل الحقيقية إزاء مسألة تجاوز  وأعرب أحد األعضاء عن رأي مفاده أنه 117
دا على ور. نائيةتھا الثبشأن مسألة مساھما ألمانياحكومة في المائة، من المھم إدراك وتشجيع الشفافية التي تبديھا  20

 خطة أعماللما بمانة أن اللجنة التنفيذية يمكن أن تحيط عسؤال ومن أجل توضيح الخطوات التالية، أوضح ممثل األ
في  بات تمويلنين بطلألمانيا خطة أعمال أخرى في االجتماع الحادي والثماحكومة وأن تقدم  ،ألمانيا في ھذا االجتماع

 في الماضي.في المائة، كما حدث  20حدود العتبة البالغة 

 اللجنة التنفيذية: قررتو 118

 ايألمانحكومات المقدمة من  2020-2018للفترة  ةيبخطط أعمال الوكاالت الثنائ اإلحاطة علما  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/17 قةيوالواردة في الوث ابانيوال ايطاليوإ

الحادي والثمانين في االجتماع  2020-2018للفترة  ايإعادة النظر في خطة أعمال ألمان نبغيأنه ي  (ب)
 .2020-2018سنوات الثالث لفترة  ةياألنشطة الثنائ صيفي ضوء تخص

 )80/35(المقرر 
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  (اليوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )2(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/18 قةيالوث اليوئنديبيممثل  عرض 119

تعلقة إدراج أنشطة م عنأحد األعضاء  استفسر، 2020-2018األنشطة المقررة للفترة وفيما يتعلق ب 120
 شددثال. ولالمت ضمن األنشطة المطلوبة الھيدروكلوروفلوروكربونيةبالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد 

العاملة  للبلداننشطة أھمية ھذه األعلى  ،المتثالل بصرامة ةكن مطلوبتالمرحلة الثالثة لم أنشطة أن ، مدركا عضو آخر
ية في فلوروكربونالھيدروكلوروالمواد  لمرونة التي تتيحھا للشركات فيما يتعلق باستھالك، نتيجة ا5بموجب المادة 

 اع الخدمةية في قطلمواد الھيدروفلوروكربونل التخفيض التدريجيحصل عليھا يبداية المرحلة الثالثة، والدفعة التي 
خطط ن مالثالثة  المرحلةباألنشطة المتعلقة  لةه يمكن إزاعديل كيغالي. وقال ممثل األمانة إنتاألنشطة وفقا لعند تنفيذ 

 عة.المجم لومن خطة األعما اليوئنديبيمن خطة أعمال  الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 

 اللجنة التنفيذية: قررتو 121

الواردة في الوثيقة  2020-2018للفترة  اليوئنديبياإلحاطة علما بخطة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/18 ،؛بصيغتھا المعدلة 

 بھذا التقرير. الثامنعلى النحو المبين في المرفق  اليوئنديبيالموافقة على مؤشرات أداء   (ب)

 )80/36(المقرر 

  (اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة  )3(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19 قةيالوث اليونيبممثل  عرض 122

 من ربونيةروفلوروكالھيدروكلوإدارة إزالة المواد  الثالثة من خططبإزالة المرحلة  ةيذياللجنة التنف وذّكرت 123
شطة األن ذيإلعداد وتنف يتايھلالمساعدة  ميبشأن تقد بيوني أعمالإدراج خطة  ىخطط األعمال، ووافقت عل عيجم

 .غالييك ليعدالتمكينية دعما لت

 اللجنة التنفيذية: قررتو 124

الواردة في الوثيقة  2020-2018للفترة  اليونيباإلحاطة علما بخطة أعمال   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19بصيغتھا المعدلة؛ ، 

 أعمالھايتي إلى خطة لمواد الھيدروفلوروكربونية لللتخفيض التدريجي لإضافة أنشطة تمكينية   (ب)
 ؛2020-2018للفترة  يونيب

 بھذا التقرير. التاسععلى النحو المبين في المرفق  يونيبالموافقة على مؤشرات أداء و  (ج)

 )80/37(المقرر 

  (اليونيدو) منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )4(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/20 قةيالوث اليونيدوممثل قدم  125

إلعداد المشروعات في قطاع اليونيدو في خطة أعمال أحد األعضاء عن إدراج أنشطة محتملة  استفسرو 126
، 79/31اللجنة التنفيذية، بموجب المقرر فيه قررت ، في الوقت الذي الشعبية الديمقراطيةاإلنتاج لجمھورية كوريا 
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لألمم المتحدة  ععمل اليونيدو في سياق قرار مجلس األمن التاببرنامج ذلك الطرف من لإزالة مقترحات مشروعات 
تيفاء الشروط المحددة في المقرر قدم إال في حالة اس. وقال ممثل اليونيدو إن طلب تمويل تلك األنشطة لن يُ 2321
. ووافقت اللجنة، في غضون ذلك، على إزالة أي أنشطة مشروعات تتصل بجمھورية كوريا الشعبية 79/31

 الديمقراطية من خطة أعمال اليونيدو.

 اللجنة التنفيذية: قررتو 127

 قةيالواردة في الوث 2020-2018للفترة  دويونياإلحاطة علما بخطة أعمال ال (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/20؛، بصيغتھا المعدلة 

 بھذا التقرير. العاشرالموافقة على مؤشرات األداء لليونيدو على النحو المبين في المرفق و (ب)

 )80/38(المقرر 

  البنك الدولي  )5(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/21 قةيالوث ممثل البنك الدوليقدم  128

 اللجنة التنفيذية: قررتو 129

 الواردة في الوثيقة 2020-2018علما بخطة أعمال البنك الدولي للفترة اإلحاطة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/21؛ 

بھذا  الحادي عشرالموافقة على مؤشرات األداء للبنك الدولي على النحو المبين في المرفق و  (ب)
 التقرير.

 )80/39(المقرر 

  مقترحات المشروعات من جدول األعمال: 9البند 

 على القضايا التى تم تبينھا أثناء استعراض المشروعاتنظرة عامة   )أ(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22الوثيقة  األمانةقدم ممثل  130

  ماليين دوالر أمريكي 5الموعد النھائي لتقديم المشروعات التي تزيد عن 

 5ن كاليفھا عتتزيد  اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم المشروعات التي قررت 131
 الصندوق النظر عن مستوى التمويل المطلوب من وبصرفباستثناء تكاليف دعم الوكالة  ،أمريكيدوالر ماليين 

 ،ھذه المشروعاتي فة التنفيذية الذى سينظر فيه أسبوعا قبل اجتماع اللجن 12في موعد ال يتجاوز  ،المتعدد األطراف
  (أ).20/7إعماال للمقرر 

 )80/40 (المقرر
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لمساھمات موجب ابالمشروعات المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الثمانين للتمويل 
 اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف

  طلبات التمويل لألنشطة التمكينية

 البند الفرعى. األمانةعرض ممثل  132

لق بأن اللجنة شھرا، وأعرب عن الق 18يتعلق بمتى تبدأ فترة التنفيذ البالغة تأكيدا  أحد األعضاءطلب و 133
دء ضاح بأن بتم اإلي. ويةألنشطة التمكينلنتھاء ناجح اقد يتألف اإلطار الزمنى القصير من ف، قد قررت ذلك التنفيذية

انة إلى ن الخزتاريخ الموافقة، ولكن نظرا للوقت المطلوب لنقل األموال للمشروع من أميالمشروع يحسب عادة من 
واالنتھاء منھا في  2018كانون الثانى  يناير/ 1مخطط لھا أن تبدأ في  يةنشطة التمكيناألن جميع فإ ،الوكاالت المنفذة

 .2019حزيران  /هيوني 30

انيا كومة ألمبمقتضي تعديل كيغالى التى تنفذھا ح يةالتمكيننشطة األوردا على تساؤل حول مصادر تمويل  134
ن البلد ضافية مإألمانيا أن تلك األنشطة سوف تمول من مساھمات طوعية حكومة باعتبارھا وكالة ثنائية، أكد ممثل 

  العادية في الصندوق المتعدد األطراف. مساھماتھاوليس من 

ة، ي المائفأن المشروعات قيد االستعراض شملت تكاليف دعم الوكالة البالغة تسعة  أحد األعضاءوالحظ  135
ئة ة في الماة سبعواقترح بما أن األنشطة المتضمنة تعتبر دعما مؤسسيا أكثر منھا مساعدة تقنية، ينبغى تطبيق نسب

عدل ق ذلك المتطبي قت اللجنة علىكمعدل تكاليف دعم لھذه المشروعات وذلك لجميع الوكاالت الثنائية والمنفذة. وواف
  .5لبلدان المادة  يةنشطة التمكيناألعند الموافقة على 

 :التنفيذيةاللجنة قررت و 136

الواردة في الوثائق المعنية  5بلدا من بلدان المادة  59الموافقة على األنشطة التمكينية المقدمة من   (أ)
  لدولي؛واليونيب واليونيدو والبنك انديبي ئوتعديالت برامج أعمال اليو ،بالتعاون الثنائي

ة في الفقرة مذكورنسبة سبعة في المائة من مجموع تكاليف األنشطة الإلى تعديل تكاليف دعم الوكالة   ب)(
  الفرعية (أ) أعاله؛

تحويل التمويل للوكاالت الثنائية المعنية و معادلةبمطالبة أمين الخزينة، بالتشاور مع األمانة،   (ج)
ن ممجموعة  من المساھمات اإلضافية الطوعية المقدمة منالوكاالت المنفذة المعنية إلى التمويل 

لمبلغ ما يتوفر احال أعاله، ينية المذکورة في الفقرة الفرعية (أ)كلألنشطة التم 5غير أطراف المادة 
 دوالرا 578.900ي، زائدا تکاليف دعم الوکالة البالغة كدوالر أمري 8.270.000اإلجمالي وقدره 

  يا، لتغطية کافة ھذه األنشطة.كأمري

  )80/41(المقرر 

ونية بالمواد الھيدروفلوروكربلمشروعات االستثمارية ذات الصلة طلبات التمويل إلعداد مشروع ل
  والمشروعات االستثمارية المطورة والمستقلة بالكامل للمواد الھيدروفلوروكربونية

ستثمارية عات االنه قد ال يكون من الممكن تمويل جميع الطلبات إلعداد مشروع للمشروإاألمانة  ةقالت ممثل 137
 لموادذات الصلة بالمواد الھيدروفلوروكربونية والمشروعات االستثمارية المطورة والمستقلة بالكامل ل

ت طلباً. وحالي ةفي الصندوق المتعدد األطراف المتوافر ةاإلضافيالھيدروفلوروكربونية باستخدام المساھمات 
 .اللجنة التنفيذية بشأن مصدر التمويل واختيار المشروعات التي ستتم الموافقة عليھامن توجيھات 
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رة المطو والمشروعاتخالل المناقشة، أيّد بعض األعضاء الموافقة على جميع طلبات إعداد المشروعات و 138
اعتبر وفّرھا. وتعند  بالكامل من حيث المبدأ، على أن يتم تحويل األموال إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة

عات أعضاء آخرون أنه ينبغي الموافقة على بعض طلبات إعداد المشروعات فقط وأنه ينبغي تأجيل المشرو
بما  لمشروعات،فضل اأنين حيث ستتمكن اللجنة التنفيذية من اختيار االستثمارية األربعة إلى االجتماع الحادي والثما

ى موافقة علية الالتي ستُقّدم إلى ذلك االجتماع. وأشار بعض األعضاء إلى أھم ةفي ذلك من بين المشروعات الجديد
 دانبلجابية لليإ رةبعض، إنما ليس جميع، المشروعات االستثمارية المطورة بالكامل في ھذا االجتماع بغية توفير إشا

 .الجاھزة التخاذ إجراءات في الوقت الراھن

 .وافقت اللجنة التنفيذية عل تشكيل فريق اتصال لمواصلة مناقشة أفضل نھج لحّل المسألةو 139

  :اللجنة التفيذية قّررتتقرير فريق االتصال،  عقبو 140

محلي مرفق ل يلتحويدروفلوروكربون المستقل بالكامل الموافقة على المشروع االستثماري للھ أ)
ل يوتحو أ إلى األيزوبوتان كغاز تبريد134-من الھيدروفلوروكربونتصنيع المبردات المنزلية ل

يزوبوتان قائمة على األ مكابسأ إلى 134-قائمة على الھيدروفلوروكربونال المكابسمرفق تصنيع 
  ئنديبي؛وي، للWalton Hitech Industries Limited  في شركة

إعداد المشروعات االستثمارية التالية المستقلة بالكامل للمواد الطلبات لتمويل الموافقة على  ب)
البنك ونيدو الھيدروفلوروكربونية على النحو الوارد في تعديالت برنامج العمل لليوئنديبي واليو

  :2017الدولي لعام 

  :في قطاع التبريد المنزلي

  بــ أ134- استبدال الھيدروفلوروكربون )1( R‐600aفي صناعة معدات التبريد المنزلية 
  لبنان؛، في  Lematic Industriesفي

 ية فيفي صناعة معدات التبريد المنزلR‐600a  أ إلى134-التحول من الھيدروفلوروكربون )2(
Capriفي زيمبابوي؛ ،  

  :في قطاع التبريد التجاري

بريد صناعة معدات التفي  290- أ إلى الھيدروكربون134-التحول من الھيدروفلوروكربون )3(
 ، في الجمھورية الدومينيكية؛Farcoالتجاري المستقلة بالكامل في

 ــأ ب134- استبدال الھيدروفلوروكربون )4( R‐600a لة في معدات التبريد التجاري المستق
 ؛، في إكوادورEcasa بالكامل في

بالكامل  تقلةفي معدات التبريد التجاري المس R‐290 ــأ ب134- استبدال الھيدروفلوروكربون )5(
 ، في المكسيك؛Imbera enterprise في

البدائل القائمة على الھيدروفلوروأوليفين أو البدائل  یإل دروفلوروکربونيالتحويل من الھ )6(
 في إنتاج معدات التبريد التجاري في ةاحترار عالمي منخفض إمكانيةذات  Pattana 

Intercoolفي تايلند؛ ،  
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  :قطاع الرغاوى في

 245-الھيدروفلوروكربونالتحويل من  )7( fa  اوي الرغإلى الھيدروفلوروأوليفين كعامل نفخ
  في شركة تصنيع معدات تبريد في الصين؛

ن وغيره م  1234ze-أ إلى الھيدروفلوروأوليفين134-التحويل من الھيدروفلوروكربون )8(
الرش، ى ي الموقع ورغاوفالصب  وريثان/ي الھيدروفلوروأوليفين السائل في صناعة البولي

  .في مصر

  )80/42المقرر (

 23 -للھيدروفلوروكربونإيضاحية  مشروعاتطلبات التمويل إلعداد 

شأن ب ضاحيينإي ينلمشروع لطلبين ليبشأن مصدر التمو ةيذياألمانة المشورة من اللجنة التنف ةممثل تطلب 141
. الحادي والثمانين االجتماع یإل مامھيتم تقد، (ز) 79/47عمال بالمقرر  هأن یإلمع اإلشارة ، 23-دروفلوروکربونيالھ

ة التمكينية التي األولوية لألنشط منحت 5أطراف المادة غير أن المساھمات الطوعية اإلضافية المقدمة من ب وأفادت
 في قطاع االستھالك.المتعلقة بالھيدروفلوروكربون االستثمارية  المشروعاتينبغي أن تتبعھا 

 ئنديبياليورحه المشروع الذي يقت ه ينبغي أن يمضيبعض األعضاء أن أفادمناقشة طلبي التمويل،  أثناءفي و 142
بدال من  دراسة نهأالذي اقترحه البنك الدولي  المشروعيبدو  فيما، اسيتم إيضاحھقدما ألنه وصف التكنولوجيا التي 

 .كونه مشروعا إيضاحيا

متعلقة الثمارية االست المشروعاتناقشة طلبات التمويل إلعداد لمأعاله  تم تشكيلهنظر فريق االتصال الذي و 143
لة في مسأضا نظر أيبالكامل  المطورةالمستقلة االستثمارية الھيدروفلوروكربون  بالھيدروفلوروكربون ومشروعات

 .23-بالھيدروفلوروكربون المتعلقةاإليضاحية  المشروعاتطلبات التمويل إلعداد 

 عدادإل يلطلب التمو یالموافقة عل ةيذياللجنة التنف قررتاالتصال،  قيفر التي أصدرھا التوصيةوعقب  144
 القيمة لعضويةا داتيالھال یإل 23-دروفلوروکربونيالھالمنتج الثانوي  ليمن أجل تحو اينولوجكللت إيضاحيمشروع 

، نيلصافي جديدة الالمواد  اينولوجكلتفيور  اوشنغيل لشركةالکربون  ديوثاني أکس نيدروجيالتفاعل مع الھ طريقعن 
 .2017لعام اليوئنديبي برنامج عمل على النحو الوارد في تعديالت 

  )80/43(المقرر 

  الموافقة الشمولية

  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

خاص طلب الوافقت اللجنة التنفيذية على أن ترفع من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية ال 145
طلب ھاما، واللبر اجزإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل خطةبالشريحة الثالثة من المرحلة األولى من 

 ثانية من خطة إدارة إزالة الموادالخاص بالشريحة الثانية من خطة قطاع المذيبات في المرحلة ال
 تثمارية.(و)، المشروعات االس9ھما بصورة مفردة تحت البند فيالھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وأن تنظر

  :التنفيذيةاللجنة  وقررت 146

المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية، بحسب تعديلھا، بمستوى التمويل توافق على أن   )أ(
و األحكام التي سبق إدراجھا في وثائق أمع الشروط  ،بھذا التقرير الثاني عشرالمبين في المرفـق 

 تقييم المشروعات المقابلة والشروط التى أرفقتھا اللجنة التنفيذية بالمشروعات؛
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التعزيز المؤسسي، تتضمن الموافقة الشمولية الموافقة تجديد روعات ذات الصلة بأنه بالنسبة للمش  )ب(
بھذا  الثالث عشرعلى النحو الوارد في المرفق  ،على المالحظات المقدمة للحكومات المستفيدة

 .التقرير

  )80/44 (المقرر

  التعاون الثنائي  )(ب

وأشارت إلى أن الوثيقة تضمنت . UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/23عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  147
 ةينفلوروکربولورودروکيتقديمين من حكومة فرنسا وأربعة تقديمات من حكومة ألمانيا بشأن أنشطة متعلقة بالمواد الھ

دول األعمال، ج(و) من  9البند  تحتالتى ھى جزء من القائمة المقدمة من أجل الموافقة الشاملة أو للنظر فيھا 
للخفض  يةتمكينالنشطة األأن الوثيقة شملت أيضا ستة تقديمات بشأن  ومع مالحظةستثمارية. المشروعات اال

شروع عداد موطلب واحد إل ،أربعة من حكومة إيطاليا وإثنين من حكومة ألمانيا ،التدريجى للھيدروفلوروكربون
األعمال، نظرة  (أ) من جدول 9 خالل مناقشة البند هأشارت إلى أن ا،متعلق بالھيدروفلوروكربون من حكومة ألماني

نشطة األ ة علىعامة على القضايا التى تم تبينھا أثناء استعراض المشروعات، تم االتفاق على أن تناقش الموافق
 تصالاال لى فريقإقد أحيل مشروع الطلب إعداد أن و ،للوكاالت الثنائية تحت ھذا البند من جدول األعمال يةالتمكين
 9ت البند اقشة تحعقب المنالذي تم تشكيله ية يضاحلمتعلق بالھيدروفلوروكربون والمشروعات اإلاالستثمار اب المعني

 (أ) من جدول األعمال.

اح أن ، تم اقترلمانياالمقدمة من حكومة أ ةيدروکلوروفلوروکربونيوفي ما يتعلق باألنشطة المتعلقة بالمواد الھ 148
 20سبة ننطاق  نتھاء المناقشة بشأن كيف تنوى حكومة ألمانيا أن تظل فياأي مقرر يتخذ يتعين أن يكون فقط عقب 

وافقات على ، والتى تعتمد على الم2017-2015 تسنواالصالث في المائة من عتبة المساھمة المتعھد بھا لفترة 
 .التمويل في االجتماع الحالى

إيطاليا  ن حكومةمة ألمانيا اللجنة أ، أبلغ ممثل حكويةنشطة التمكيناألوردا على تساؤل بشأن مصدر تمويل  149
 ندوق، كما إلى الصضافية قامت بتحويلھا فعالإلھيدروفلوروكربون المقترحة بمساھمة ل يةتمكينالنشطة األتنوى تمويل 

سبة لوكالة بنافقات يرد في تقرير االجتماع التاسع والسبعين. وأكد أيضا أن حكومة إيطاليا كانت منفتحة للنظر في ن
ساھمتھا ا من ممن حكومة ألماني يةنشطة التمكيناألالمائة حسب مقرر اللجنة التنفيذية. وسيكون تمويل  في سبعة

 .الطوعية االضافية إلى الصندوق

 :التنفيذيةاللجنة  قررتو 150

معادلة ينة بأن تطلب، فيما يتعلق بالمشروعات المتعلقة بالھيدروکلوروفلوروکربون، من أمين الخز  )أ(
 :الثنائية الموافق عليھا في االجتماع الثمانين علی النحو التاليتکاليف المشروعات 

نائية الثمساھمة ال(شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد  اأمريكي ادوالر 610.203مبلغ  )1(
 ؛2017فرنسا لعام لحكومة 

نائية المساھمة الثدوالر أمريكي (شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد  1.341.252مبلغ  )2(
 ؛2017- 2015ألمانيا للفترة  لحكومة

نشطة لى األأن توافق، فيما يتعلق باألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون، ع  )ب(
وق الصند ضافية منمن المساھمات الطوعية اإل تکاليفالمن أمين الخزينة معادلة التالية وتطلب 

 المتعدد األطراف:
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 ضافيةاإل المساھمة الطوعية (شامال رسوم الوكالة) مقابل اأمريكي ادوالر 304.950مبلغ  )1(
 ايكيأمر ادوالر 95.000يتألف من من حكومة ألمانيا، إلى الصندوق المتعدد األطراف 

ابوا غينيا لكل من ليبيريا وب اأمريكي ادوالر 6.650زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 الجديدة وسيشيل؛

 ضافية(شامال رسوم الوكالة) مقابل المساھمة الطوعية اإل اأمريكي ادوالر 208.650مبلغ   )2(
 ايكيأمر ادوالر 40.000يتألف من من حكومة إيطاليا، لصندوق المتعدد األطراف ا إلى

 ،يف وروانداليسوتو وملد لكل من اأمريكي ادوالر 2.800زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 اأمريكي ادوالر 5.250زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 75.000ومبلغ 
  لتونس؛

-الھيدروفلوروكربونأال توافق على طلب إعداد مشروع لتحول خط إنتاج تكييف ھواء متنقل من   (ج)
  أ إلى ثانى أكسيد الكربون في الصين، المقدم من حكومة ألمانيا.134

  )80/45(المقرر 

  2017لعام تعديالت على برامج العمل   (ج)

  اليوئنديبي  )1(

 ،2017التعديالت على برنامج عمل اليوئنديبي لعام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/24تتضمن الوثيقة  151
جزء من خمسة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي التي ووفق عليھا ك تشملنشاطا  22والتي تتألف من 

لتى تم تبينھا أثناء اعلى القضايا  ةعام نظرة(أ) من جدول األعمال، 9القائمة المقدمة للموافقة الشمولية تحت البند 
 والتي لوروكربونستھالك الھيدروفالتدريجي الض يخفلتالمشروعات، وعشرة طلبات ألنشطة تمكينية لاستعراض 

تتعلق لمشروعات  المشروع، وستة طلبات إلعداد من جدول األعمال (أ)9ووفق عليھا أيضا تحت البند 
أو  23-وكربونالھيدروفلور مشروع إيضاحي للتخفيف من المنتج الثانويإلعداد  اواحد ابالھيدروفلوروكربون، وطلب

ة ثماريفريق االتصال المعني بالمشروعات االست لىن للنظر فيه بصورة إفرادية وأحيل اوالذي كا تحويله،
من جدول  (أ)9لمناقشات التي جرت تحت البند عقب ا هليشكم تالذي تواإليضاحية ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون 

  .األعمال

 لھيدروفلوروكربونلتدريجي لض ايخفلتاألنشطة التمكينية ل

ايا التي تم عامة على القضنظرة (أ) من جدول األعمال، 9تحت البند  80/41بالمقرر  أن أحاطت علمابعد  152
كينية نشطة التملألديبي لليوئنالطلبات التالية  علىاللجنة التنفيذية الموافقة  قررتأثناء استعراض المشروعات،  تبينھا

دة ملة بالماالعا التي ستمول من المساھمات الطوعية اإلضافية للبلدان غير ،لھيدروفلوروكربونلتدريجي لض ايخفتلل
5:  

 دوالرات أمريكية؛ 2.310دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  33.000لشيلي بمبلغ   )أ(

 ؛اأمريكي ادوالر 7.000 ائدا تكاليف دعم الوكالة البالغةدوالر أمريكي ز 100.000ألوروغواي بمبلغ   )ب(

 ادوالر 150.000مبلغ بيكا ولبنان وبيرو وترينداد وتوباغو، كل منھا اكوستاريكا وفيجي وجامل  )ج(
 ؛اأمريكي ادوالر 10.500زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة   اأمريكي

 دوالرا أمريكيا؛ 11.550زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  امريكيأ ادوالر 165.000للصين بمبلغ   )د(
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 ادوالر 17.500زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 250.000 لكولومبيا بمبلغ  )ه(
 .امريكيأ

 )80/46(المقرر 

 إعداد المشروعات الخاصة بالمشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون

ايا التي تم عامة على القضنظرة ، من جدول األعمال (أ)9تحت البند  80/42 بالمقررعلما بعد أن أحاطت  153
  اللجنة التنفيذية: قررتاستعراض المشروعات،  تبينھا أثناء

دوالر  30.000بمبلغ كل منھا إلعداد المشروعات، من اليوئنديبي الموافقة على الطلبات التالية   )و(
تمول من المساھمات الطوعية  دوالر أمريكي 2.100أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

لموافقة على إعداد المشروع ال تعني اعلى أساس الفھم بأن  ،5البلدان العاملة بالمادة  غيرلاإلضافية 
 الموافقة على مقترح المشروع أو على مستوى التمويل لدى تقديمه للنظر من جانب اللجنة التنفيذية:

صنيع في تكعامل رغوة  أولفانالى الھيدروفلورو 245fa-التحويل من الھيدروفلوروكربون )1(
 في الصين؛ ،التبريد أجھزة

في تصنيع أجھزة  290-الى الھيدروكربون 134a-التحويل من الھيدروفلوروكربون )2(
 يكية؛لدومينافي الجمھورية  ،التبريد التجارية المستقلة الذاتية االحتواء في شركة فاركو

ن وغير ذلك م 1234ze-الى الھيدروفلوروأولفان 134a-التحويل من الھيدروفلوروكربون )3(
قع ة في الموصبوبوريثان المي الھيدروفلوروأولفان السائل في تصنيع رغاوي البولي

 في مصر؛ ،ورغاوي الرش

لية في تصنيع أجھزة التبريد المنز R‐600aلى إ 134a-التحويل من الھيدروفلوروكربون )4(
 ؛في زمبابوي ،في شركة كابري

 على الطلبات التالية: أال توافق  )ز(

الى  134a-اإلنتاج وتكييف الھواء من الھيدروفلوروكربونترشيد خط  )1(
في  ،ةتبريد في تصنيع أجھزة تكييف الھواء المتنقل غازك 1234yf-الھيدروفلوروأولفان

 الصين؛

محلي في مصنع  290-الى الھيدروكربون  134a-التحويل من الھيدروفلوروكربون )2(
 في الصين. ،(أونجداو ھاير)المنزلي ألجھزة التجميد 

 )80/47المقرر (

 23-لھيدروفلوروكربونا يضاحية لتخفيف أو تحويل المنتج الثانويللمشروعات اإل مشروعإعداد ال

عامة على القضايا التي تم نظرة  ،من جدول األعمال (أ)9تحت البند  80/43بعد أن أحاطت علما بالمقرر  154
تمويل إعداد مشروع من اليوئنديبي لاللجنة التنفيذية الموافقة على طلب  قررتاستعراض المشروعات،  تبينھا أثناء

 طريقعن  القيمة العضوية داتيالھال یإل 23-لھيدروفلوروكربونا وجيا لتحويل المنتج الثانويإيضاحي للتكنول
 30.000بمبلغ ، نيفي الصالجديدة المواد  اينولوجكلت اوشنغيل لشركةالکربون  ديوثاني أکس نيدروجيالتفاعل مع الھ
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من تمول من المساھمات الطوعية اإلضافية  ،اأمريكي ادوالر 2.100زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا،أمريكي ادوالر
  .5 لبلدان غير العاملة بالمادةا

  )80/48 (المقرر

  اليونيب  )2(

لعام  اليونيببرنامج عمل على تعديالت Add.1 و   UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/25تتضمن الوثيقتان 155
 ةمساعدطلبا لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي، وستة طلبات لل 22نشاطا تتضمن  59الذي يتألف من  ،2017

من  (أ)9د تحت البن موليةالتقنية إلعداد تقارير التحقق التي كان قد ووفق عليھا كجزء من القائمة المقدمة للموافقة الش
شطة تمكينية طلبا ألن 31و ،استعراض المشروعاتالتي تم تبينھا أثناء نظرة عامة على القضايا  ،جدول األعمال

  .من جدول األعمال (أ)9لھيدروفلوروكربون التي كان قد ووفق عليھا تحت البند لتدريجي لض ايخفلتل

 لھيدروفلوروكربونلتدريجي لض ايخفلتاألنشطة التمكينية ل

ايا التي تم نظرة عامة على القض ،من جدول األعمال (أ)9تحت البند  80/41بعد أن أحاطت علما بالمقرر  156
مكينية ألنشطة التلونيب من الياللجنة التنفيذية الموافقة على الطلبات التالية  قررتاستعراض المشروعات،  تبينھا أثناء

لة عامير الالي ستمول من المساھمات الطوعية اإلضافية من البلدان غ ،لھيدروفلوروكربونلتدريجي لض ايخفلتل
  :5 بالمادة

 ادوالر 2.100زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 30.000في المكسيك بمبلغ   )أ(
 ؛اأمريكي

 ؛اأمريكي ادوالر 2.170زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 31.000في شيلي بمبلغ   )ب(

 50.000بمبلغ وكل منھا  ،نغاغرينادين وتوجزر نت وسوسان فين نيكا وباالويوتان ودومفي ب  )ج(
 ؛اأمريكي ادوالر 3.500زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر

زائدا تكاليف دعم الوكالة  اأمريكي ادوالر 55.000كل منھا بمبلغ  ،لديف ورواندافي ليسوتو وم  )د(
 ا؛أمريكي ادوالر 3.850البالغة 

 ادوالر 5.250زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 75.000في السودان بمبلغ   )ه(
 ؛اأمريكي

 ؛اأمريكي ادوالر 5.950زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 85.000في الصين بمبلغ   )و(

 ادوالر 95.000كل منھا بمبلغ  ،يا وسورينام وزامبياسستان ومنغوليا وسانت لويفي اريتريا وقيرغ  )ز(
 ؛اأمريكي ادوالر 6.650ف دعم الوكالة البالغة زائدا تكالي اأمريكي

يبيا والسنغال تيماال وناماكوادور وغابون وغانا وغوإفي أنغوال وكمبوديا والجمھورية الدومينيكية و  )ح(
زائدا تكاليف دعم  اأمريكي ادوالر 150.000كل منھا بمبلغ  ،نستان وزمبابوياركموتوغو وت

 ؛اأمريكي ادوالر 10.500الوكالة البالغة 
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 ادوالر 17.500زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اأمريكي ادوالر 250.000في نيجيريا بمبلغ   )ط(
 ا.أمريكي

  )80/49(المقرر 

 )اليونيدو( للتنمية الصناعيةبرنامج األمم المتحدة   )3(

لى التعديالت على برنامج عمل ع Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/26تحتوي الوثيقتان  157
لمؤسسي، انشاطا، بما في ذلك ثالثة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز  30، والتي تضمنت 2007لعام اليونيدو 

لية في فقة الشموللموا عليھا في إطار القائمة المقدمة الموافقةتمت  ،دة التقنية إلعداد تقارير التحققوطلبين للمساع
با طل 18شروعات؛ والم استعراض التي تّم تبيّنھا أثناء القضايا علی عامة (أ) من جدول األعمال، نظرة9إطار البند 

أ) من (9البند  ي إطارفالھيدروفلوروکربونية، تمت الموافقة عليھا أيضاً  لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد
ي بغان ينجدول األعمال؛ وسبعة طلبات إلعداد مشروع للمشروعات ذات الصلة بالمواد الھيدروفلوروكربونية ك
عات لمشروالنظر فيھا على نحو إفرادي وتمت إحالتھا إلى فريق االتصال المعني بالمشروعات االستثمارية وا

) من جدول (أ9ند المناقشة في إطار الب عقباإليضاحية ذات الصلة بالمواد الھيدروفلوروكربونية، الذي تم تشكيله 
  .األعمال

  ھيدروفلوروکربونيةال األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد

التي  لقضاياا علی عامة (أ) من جدول األعمال، نظرة9في إطار البند  80/41بعد أن أحيطت علماً بالمقرر  158
ة لألنشطدو ن اليونيماللجنة التنفيذية الموافقة على الطلبات التالية  قررتالمشروعات،  استعراض تّم تبيّنھا أثناء

بلدان لللطوعية اضافية نية، التي سيتم تمويلھا من المساھمات اإلفلوروكروالھيدروالتمكينية للتخفيض التدريجي للمواد 
  :5المادة ب غير العاملة

الة البالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوك 50.000، كل بمبلغ أوروغوايفي الجبل األسود و  )أ(
 دوالر أمريكي؛ 3.500

 5.250لغة زائد تكاليف دعم الوكالة البا دوالر أمريكي، 75.000مبلغ بفي السودان وتونس، كل    )ب(
 دوالر أمريكي؛

 ر أمريكي؛دوال 6.020دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  86.000في شيلي، بمبلغ   )ج(

 95.000 مبلغبفي ألبانيا والبوسنة والھرسك وغامبيا وجمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، كل   )د(
 دوالر أمريكي؛ 6.650دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي، زائد تكاليف

غ وجمھورية الكونغو وصربيا والصومال، كل بمبلوالكاميرون في أرمينيا وبوركينا فاسو   )ه(
 دوالر أمريكي؛ 10.500دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  150.000

دوالر  15.400لة البالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكا 220.000في المكسيك، بمبلغ   )و(
 أمريكي؛ و

 17.500بالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة ال 250.000مبلغ بفي تركيا وفييت نام، كل   )ز(
 دوالر أمريكي.

  )80/50(المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
 
 

44 

  لمشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربونلمشروعات إعداد 

التي  لقضاياا علی عامة (أ) من جدول األعمال، نظرة9 بندفي إطار ال 80/42بعد أن أحيطت علماً بالمقرر  159
 اللجنة التنفيذية: قررتالمشروعات،  استعراض تّم تبيّنھا أثناء

ر أمريكي، زائد دوال 30.000إلعداد المشروع، كل بمبلغ من اليونيدو الموافقة على الطلبات التالية   )أ(
إلضافية االمساھمات  مندوالر أمريكي، التي سيتم تمويلھا  2.100تكاليف دعم الوكالة البالغة 

لمشروع ال تعني أن الموافقة على إعداد ا أساس الفھم، على 5المادة ب للبلدان غير العاملةالطوعية 
 ر فيه؛ي تنظأو مستوى تمويله عند تقديمه إلى اللجنة التنفيذية لك الموافقة على مقترح المشروع

 وية ذاتيامعدات التبريد التجاري المحتفي  R‐600a بــأ 134- الھيدروفلوروكربون استبدال )1(
 ، في إكوادور؛Ecasaفي 

 Lematicفي التبريد المنزلي تصنيع  في R‐600a بــأ 134- استبدال الھيدروفلوروكربون )2(
Industries، في لبنان؛ 

 ة ذاتيامعدات التبريد التجاري المحتويفي  R‐290 بـأ 134- الھيدروفلوروكربون استبدال )3(
 ، في المكسيك؛Imbera enterpriseفي 

 على الطلبات التالية: أال توافق  )ب(

 وية ذاتيامعدات التبريد التجاري المحتفي  R‐600a بــأ 134- الھيدروفلوروكربون استبدال )1(
 إكوادور؛، في Induglobفي 

 معدات التبريد التجاريفي  R‐744و  R‐290 بــأ 134- الھيدروفلوروكربون استبدال )2(
 ، في المكسيك؛Fersa enterpriseفي  المحتوية ذاتيا

 Manarفي  منزليمعدات التبريد الفي  R‐600a بــأ 134- الھيدروفلوروكربون استبدال )3(
enterpriseفي المغرب؛ ، 

في ي منزلمعدات التبريد الفي  R‐600a بــأ 134-الھيدروفلوروكربون استبدال )4(
Nagakawa Vietnam Company.في فييت نام ، 

  )80/51(المقرر 

  البنك الدولي  )4(

على التعديالت على برنامج عمل البنك الدولي لعام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/27الوثيقة تحتوي  160
بما في ذلك ثالثة طلبات لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي  ،، والتي تتضمن خمسة أنشطة2017

التي تّم  لقضاياا علی عامة (أ) من جدول األعمال، نظرة9للھيدروفلوروكربون، تمت الموافقة عليھا في إطار البند 
ا ون وطلبوطلبا إلعداد مشروع للمشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكرب ؛المشروعات استعراض تبيّنھا أثناء

كان ينبغي  ،23-ي الھيدروفلوروكربونثانوإلعداد مشروع للمشروعات اإليضاحية لتخفيف أثر أو تحويل المنتج ال
ات روعلمشوتمت إحالتھا إلى فريق االتصال المعني بالمشروعات االستثمارية وا النظر فيھا على نحو إفرادي

  ل األعمال.(أ) من جدو9اإليضاحية ذات الصلة بالمواد الھيدروفلوروكربونية الذي تم تشكيله في إطار البند 
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  الھيدروفلوروکربونية األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد

التي  القضايا علی عامة (أ) من جدول األعمال، نظرة9في إطار البند  80/41بعد أن أحيطت علماً بالمقرر  161
ألنشطة ل لدوليامن البنك  اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلبات قررتالمشروعات،  استعراض تّم تبيّنھا أثناء

دوالر  250.000لغ مببالتمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكروبنية في ماليزيا والفلبين وتايلند، كل 
إلضافية الطوعية دوالر أمريكي، سيتم تمويلھا من المساھمات ا 17.500 أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة

  .5المادة ب للبلدان غير العاملة

  )80/52(المقرر 

  إعداد المشروع للمشروعات ذات الصلة بالمواد الھيدروفلوروكربونية

التي  لقضاياا علی عامة (أ) من جدول األعمال، نظرة9في إطار البند  80/42بعد أن أحيطت علماً بالمقرر  162
مشروع اد عدولي إلمن البنك الداللجنة التنفيذية الموافقة على طلب  قررتلمشروعات، ا استعراض تّم تبيّنھا أثناء

المي عاحترار  ةمكانيإللتحويل من الھيدروفلوروکربون إلی البدائل القائمة على الھيدروفلوروأوليفين أو البدائل ذات 
مريكي، زائد أدوالر  30.000في تايلند، بمبلغ   Pattana Intercoolفي إنتاج معدات التبريد التجاري في  ةمنخفض

 عاملةللبلدان غير الة اإلضافية الطوعيدوالر أمريكي، سيتم تمويلھا من المساھمات  2.100 البالغةتكاليف دعم الوكالة 
ستوى ملمشروع أو اد المشروع ال تعني الموافقة على مقترح اأن الموافقة على إعد أن يكون مفھوما، على 5المادة ب

  تمويله عند تقديمه إلى اللجنة التنفيذية لكي تنظر فيه.

  )80/53(المقرر 

  23-بونمشروع للمشروعات اإليضاحية لتخفيف أثر أو تحويل المنتج الفرعي الھيدروفلوروكرإعداد ال

التي  القضايا علی عامة (أ) من جدول األعمال، نظرة9في إطار البند  80/43بعد أن أحيطت علماً بالمقرر  163
مشروع من البنك الدولي إلعداد عدم الموافقة على طلب  اللجنة التنفيذية قررتالمشروعات،  استعراض تّم تبيّنھا أثناء

 Shandongفي  23-ي الھيدروفلوروكربونثانولمشروع تكنولوجيا إيضاحي لتحويل المنتج ال Dongyue 
Chemical Co. Ltd..في الصين ،  

  )80/54(المقرر 

يونيب برنامج الج)) وميزانية ( 77/38(المقرر  االمتثالالعام لبرنامج المساعدة على  الھيكلاستعراض   (د)
  2018لعام  االمتثاللمساعدة على ل

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/28األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم 164

وعملياته وھيكله اإلقليمي، حث لبرنامج المساعدة على االمتثال وفيما يتعلق بمسألة استعراض الھيكل العام  165
أحد األعضاء على توخي الحيطة فيما يتعلق باتخاذ قرارات بشأن البرنامج قبل االنتھاء من االستعراض. وعلى وجه 

. ومن المھم الكاملاالستعراض  بناًء علىل جديد ھيكإنشاء الخصوص، ال ينبغي شغل الوظائف الشاغرة حتى يتم 
معالجة االحتياجات الناشئة و تلبيةتمكن من ي لكيأثناء تطوره،  امفيد بقاء برنامج المساعدة على االمتثالضمان 

ة لبرنامج المساعدالتأكيد على أن الموارد المقدمة تكرار يجدر  أنه. ورئي أيضا 5التحديات الجديدة في بلدان المادة 
. وأشار ينفذھا اليونيبفقط، وال تستخدم في أي أنشطة أخرى  ينبغي أن تستخدم ألغراض ھذا البرنامج على االمتثال

 اتفي السنوات األخيرة أدى إلى طلبات لزياد لبرنامج المساعدة على االمتثال عن قربعضو آخر إلى أن الرصد 
لبرنامج المساعدة الصندوق المتعدد األطراف  قدمھاموال التي وإلى اإلدارة الفعالة لأل ،الميزانية من جھةصغيرة في 
إعادة األموال غير المستخدمة. وردا على سؤال عن حجم المبلغ الذي وأدى ذلك إلى من جھة أخرى،  على االمتثال
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ل إلى واالنتقا الوظائف الشاغرةأن اليونيب إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الحالي، أوضح ممثل  أعيد
خفض برنامج المساعدة على االمتثال تسببوا في باريس في حيث استضاف برنامج األمم المتحدة للبيئة  ،مقر اليونسكو

برنامج من خالل  -اليونيب  قدمھاتكاليف التشغيل بشكل كبير. وأقر العديد من األعضاء بالخدمات القيمة التي 
استمرار برنامج المساعدة وأعرب عدد من األعضاء أيضا عن أملھم في . 5إلى بلدان المادة  -المساعدة على االمتثال 

 .لمواد الھيدروفلوروكربونيةللتخفيض التدريجي لمساعدة قيمة إلى البلدان في تنفيذ أنشطتھا على االمتثال ك

 :التنفيذيةاللجنة  قررتو 166

غ لبمب 2018لعام  االمتثاللمساعدة على اليونيب لأن توافق على أنشطة وميزانية برنامج   )أ(
 789.040 غةالبال ،في المائة ثمانيةأمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة  دوالر 9.863.000

 ؛ھذا التقريرب الرابع عشرفي المرفق  الواردعلى النحو أمريكي،  دوالر

 م ما يلي:أن تطلب من اليونيب أن يقد  )ب(

لبرنامج المساعدة العام  کلياستعراض الھن عالحادي والثمانين االجتماع  یإل يانھائ اريتقر  )1(
ديات التحة معالجالناشئة و اجاتياالحت تلبيةفي  ه اإلقليميکليوھ على االمتثال وعملياته

  ؛5في بلدان المادة  دةيالجد

برنامج تدريب ( األربعة العالميةن األنشطة ع والثمانيناالجتماع الثاني  یإل انھائي اريتقر  )2(
مج نيين، ورخص قيادة سائقي عربات نقل غازات التبريد، وبرناالوط األوزونموظفي 

يد طاع مصافي ق لألوزونقطاع خدمة التبريد، وإدارة المواد المستنفدة لالتدريب العالمي 
 ،2018-2016سنوات للفترة لثالث المتوالية  االستراتيجيةالتي حددت في األسماك) 

 طةاألنشذه ھ مساھمةوالنواتج وكيفية  واإلنجازات ،اإلجماليةوتقديم تفاصيل عن التكاليف 
 متثال،االفي نطاق اختصاص برنامج المساعدة على  5لبلدان المادة  االمتثالفي تحقيق 

  )،1(ج)( 75/38للمقرر  إعماال

 :يما يل االمتثالبرنامج المساعدة على  يواصل في التقديمات القادمة لميزانيةتطلب كذلك من اليونيب أن و  (ج)

 ؛العالمية األموالالتي يمكن أن تستخدم فيھا  األنشطة عنقديم معلومات مفصلة ت )1(

ل المتثاوتمديد عملية وضع أولويات التمويل بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على ا )2(
، بشأن 50/26و 47/24الستيعاب األولويات المتغيرة، ولتقديم التفاصيل، إعماال للمقررين 

 إعادة التخصيص المنفذة؛

وإبالغ  برنامج المساعدة على االمتثال، مستويات الوظائف الحالية لموظفي اإلبالغ عن )3(
خصصات ماللجنة التنفيذية بأي تغييرات تجرى عليھا، وخاصة فيما يتعلق بأي زيادة في 

 الميزانية؛

مع  ،قةالساب تقديم ميزانية للعام المعني، وتقديم تقرير عن التكاليف التقديرية في السنة )4(
 ) أعاله.3) و(ج) (2تين (ج) (الفرعي تينالفقر إلى شارةاإل

  )80/55(المقرر 
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  واليونيدو والبنك الدوليلليوئنديبي  2018تكاليف الوحدة األساسية لعام   )ـھ

 .2والتصويب  1التصويب و UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29 ائقالوث األمانة ةممثل تقدم 167

والر د 100.000 اليونيدو للحصول على مبلغ إضافي قدرهلب من األمانة شرح سبب عدم إدراج طلب وطُ  168
ة أن الميزانية األمان ةممثل تفي توصية األمانة. وأوضح 2018في عام  بالھيدروفلوروكربون المتعلقأمريكي للعمل 

 فيأن التکال دويونيال . وأوضح ممثللليونيدو في المائة 0,7قرار اللجنة التنفيذية بالسماح بزيادة سنوية بنسبة  بينت
لعام  کيير أمردوال 100.000المتوقعة البالغة  والزيادة ،2017في عام  کييدوالر أمر 170.000البالغة  ةياإلضاف
لم وھ)). ( 79/46 (المقرر غالييبتعديل ک تعلقي مايف العمل المبكر یعل ةيذياللجنة التنف لحثکانت استجابة  ،2018

لتغطية مريكي أدوالر  100.000مبلغا إضافيا قدره وطلبت ، 2017ية في عام تطلب اليونيدو تسديد النفقات اإلضاف
 .2018التكاليف المتوقعة لعام 

ف الدعم. ب تكالياالحتياجات الفعلية من الموظفين عند طل ھاالوكاالت المنفذة أن تضع في اعتبار منلب وطُ  169
يين تعجات احتيا ويجب أن تكونالتي وافقت عليھا اللجنة،  بالمشروعاتتعيين أي خبرة إضافية  ويجب أن يرتبط

 الموظفين مدفوعة بالعمل المحدد الذي تطلبه اللجنة التنفيذية.

  اللجنة التنفيذية: قررتو 170

  :اإلحاطة علما بما يلي  )أ(

واليونيدو والبنك اليوئنديبي كل من ل 2018تكاليف الوحدة األساسية لعام عن التقرير   )1(
 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29 الوثائقفي الوارد الدولي 
  ؛2 والتصويب

تكاليف العن لإلبالغ واستخدام اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي للنموذج المعدل   )2(
  ھ)؛( 79/41بالمقرر  عمال ،يةاإلدار

للبنك الدولي كان أقل من مستوى ميزانيته مرة  األساسيةمع التقدير، أن تشغيل الوحدة   ) 3(
أمريكي إلى دوالر  62.476 وقدرھاغير المستخدمة  األرصدةأخرى، وأنه سيعيد 

  الثمانين؛ االجتماعفي  األطرافالصندوق المتعدد 

  األساسية المطلوبة من أجل: ةالموافقة على ميزانيات الوحد  )ب(

  ؛أمريكيدوالر  2.069.385 بمبلغاليوئنديبي    )1(

  ؛أمريكيدوالر  2.069.385 اليونيدو بمبلغو  )2(

 .أمريكيدوالر  1.735.000 البنك الدولي بمبلغو  )3(

  )80/56(المقرر 
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  المشروعات االستثمارية  (و) 

  المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

) ة األولىالشريح –الھيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة األولى موريتانيا: خطة إدارة إزالة المواد 
  (اليونيب/اليوئنديبي)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/44الوثيقة  األمانةعرض ممثل  171

، 2022 و 2017في المئة من توزيع الشرائح بين السنوات  90لوحظ أنه، في حين كان من المقرر أن يتم و 172
ازن أفضل بين ثمة حاجة لتحقيق توو. فقط في المائة 10 ما نسبته لتلك الفترة بلغ إجمالي الخفض في االستھالك

  صرف الشرائح وأھداف خفض االستھالك.

  اللجنة التنفيذية: قررتالتوزيع العادل لشرائح التمويل،  لتوضيح مناقشة عقبو 173

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
د لتخفيض استھالك الموا 2025إلى  2017كلوروفلوروكربونية لموريتانيا للفترة الھيدرو

را دوال 668.175في المائة من خط األساس، بمبلغ  67,5الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
دوالرا  39.325دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  302.500أمريكيا، يتألف من 

دوالرا  21.350دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  305.000وأمريكيا ليونيب، 
 ؛أمريكيا ليوئنديبي

المؤسسي ونوني مالحظة مع التقدير الجھود التي بذلتھا حكومة موريتانيا إلعادة إنشاء إطارھا القا  )ب(
 ؛من أجل تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال على نحو فعال للوفاء بالتزاماتھا

في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  للتخفيض المجمع المستدامحظة أن نقطة البداية مال  (ج)
  طنا من قدرات استنفاذ األوزون؛ 6,60قدرت بنحو 

نقطة طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  4,46خصم   (د)
 الك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛في استھ البداية للتخفيض المجمع المستدام

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة موريتانيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد   (ھ)
وما ن مفھ، على أن يكوتقريرال ابھذ الخامس عشرالھيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 
ان المستوى ألف) لن يطبق إذا ك-7متثال (التذييل أن الشرط المتعلق بتخفيضات التمويل لعدم اال

 ة البالغةلتقديريمن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أعلى من نقطة البداية امنه المتحقق 
  طنا من قدرات استنفاذ األوزون؛ 6,60

ألف من -2و ألف-1أمانة الصندوق، في حالة تنقيح نقطة البداية، تحديث التذييلين  أن تطلب من  (و) 
لجنة ار الاالتفاق إلدراج األرقام المنقحة الخاصة بالحد األقصى لالستھالك المسموح به، وإخط

صلة على  ة ذاتالتنفيذية بالمستويات الناتجة للحد األقصى لالستھالك المسموح به، وأي آثار محتمل
  تالية؛مستوى التمويل المؤھل، وإجراء أي تعديالت ضرورية عند تقديم الشريحة ال

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ز)
دوالرا أمريكيا،  281.850الھيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا وخطة التنفيذ المقابلة، بمبلغ 

دوالر أمريكي  19.500دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  150.000يتألف من 
دوالرا أمريكيا  7.350دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  105.000ليونيب، و
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المواد ليوئنديبي، على أساس الفھم أنه سيتم إجراء المسح الشامل لتحديد المستوى الفعلي لالستھالك 
ل الشريحة في موريتانيا والتحقق منه بشكل مستقل قبل تقديم طلب تمويالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  الثانية والموافقة عليه.

  )80/57(المقرر 

  المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  )فرنساومة حك( ولى)الشريحة األ –(المرحلة الثانية كينيا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

والحظ أن حكومة فرنسا وافقت على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/41عرض ممثل األمانة الوثيقة  174
 شتعال معبلة لالالفنيين على التحديث التعديلي للمعدات المصممة لغازات تبريد غير قا تشجيعأمور من بينھا عدم 

 البدائل القابلة لالشتعال.

للمواد  لكاملةيل اإلزالة اوأشير إلى أنه بينما وافقت اللجنة التنفيذية على أنه سيكون من الممكن تعج 175
 كانت ھناكان. وفلوروكربونية في بلدان االستھالك المنخفض، فإن كينيا لم تكن واحدة من ھذه البلدكلوروالھيدرو

نب قواعد لتجقيت الالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتو لجميعشواغل أخرى تتعلق بالتزام البلد بتحقيق اإلزالة 
؛ 2026عام  المعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول خدمةتبريد كافية ل توافر غازات مخاطر عدم

 ستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.الشاملة الزالة اإلوأثر بعض أنشطة المشروع على 

  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشات في فريق اتصال غير رسمي لتوضيح المسائل،  176

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
ك ھذه لإلزالة الكاملة الستھال 2030إلى  2017الھيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا للفترة من 

والر د 204.023زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 1.763.850المواد، بمبلغ 
 لة الموادإلزا أمريكي لحكومة فرنسا، على أساس الفھم أنه لن يتم توفير تمويل إضافي لحكومة كينيا

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  مالحظة التزام حكومة كينيا باآلتي:  (ب)

  ؛2030 يناير/ كانون األول 1المتبقي بحلول  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتخفيض استھالك  )1(

وكل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإصدار حظر على استيراد المعدات القائمة على و  )2(
  ؛2020 كانون األول /ديسمبر 31 بحلول 22- الھيدروكلوروفلوروكربونھذه المواد باستثناء 

  اإلحاطة علما كذلك:  (ج)

  بأن كينيا كان لديھا استھالك في قطاع الخدمة فقط؛  )1(

ة تدريب فنيي الخدمة وسيتم تمويله مراريالحوافز المالية سيعزز من استبأن نظام   )2(
  ؛المشتركين بالمشاركة مع المستخدمين النھائيين

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من استھالك  21,78خصم   (د)
  المؤھل للتمويل؛الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي 
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الموافقة على االتفاق بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد   )ھ(
إدارة إزالة المواد خطة ونية، وفقا للمرحلة الثانية من الھيدروكلوروفلوروكرب

  ؛السادس عشر بھذا التقريرفي المرفق  الواردالھيدروكلوروفلوروكربونية، 

رحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى من الم  )و(
 ،اأمريكي اردوال 456.500بمبلغ المقابلة وخطط تنفيذ الشريحة  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا
ھم أنه إذا ما لحكومة فرنسا، على أساس ف اأمريكي ادوالر 52.803زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
 لالشتعال قابلة والخدمة الخاصة بھا بغازات تبريد التعديل التحديثيقررت كينيا أن تبدأ في عمليات 

وف سإنھا فوسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة أساسا لمواد غير قابلة لالشتعال، 
ير لمعايتقوم بذلك مع تحمل كافة المسؤوليات الناجمة عنه والمخاطر وأن يتم ھذا فقط وفقا ل

  لة؛ ووالبرتوكوالت ذات الص

أن تطلب من حكومة كينيا تقديم رسالة من خالل مدير االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، في موعد   )ز(
د تعجيل اإلزالة الكاملة للمواب، تؤكد التزامھا 2017ديسمبر/ كانون األول  31 هأقصا

  ؛2030يناير/ كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

  عند تقديم الشريحة الثانية:كومة فرنسا أن تطلب من ح  (ح)

أن تستعرض مع حكومة كينيا خطة التنفيذ واستراتيجية المرحلة الثانية من خطة إدارة   )1(
 ألنشطةاإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بھدف النظر في األنشطة بخالف تلك 

مواد المدرجة حاليا، من أجل الفاعلية األمثل لخطة إدارة إزالة ال
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  ؛)2حالة تنفيذ الحظر المذكور في الفقرة الفرعية (ب) ( عنتقدم تقريرا أن   )2(

أن تطلب من حكومة فرنسا أن تقدم تقريرا عن مصروفات وحدة إدارة المشروع في التقرير و  (ط)
افق المو من المستوياتالمرحلي للشريحة، بجانب التدابير المتخذة لإلبقاء على المصروفات أقل 

  عليھا.

  )80/58(المقرر 

 /يبي(اليوئند ى)الشريحة األول –ة (المرحلة الثاني الھيدروکلوروفلوروکربونيةالمواد بيرو: خطة إدارة إزالة 
  اليونيب)

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/47الوثيقة  األمانةعرض ممثل  177

رائح، يل الشترح لتموقينبغي تعديل التوزيع الم ، تم االتفاق خاللھا على أنهمجموعةضمن  اتمناقش عقبو 178
 اللجنة التنفيذية: قررت

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

ر دوال 1.483.730ائة من خط األساس، بقيمة في الم 67,5الھيدروکلوروفلوروکربونية بنسبة 
 81.690 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 1.167.000أمريکی، تتألف من 

وكالة بقيمة باإلضافة إلى تكاليف دعم ال اأمريكي ادوالر 208.000و  ،يوئنديبيل اأمريكي ادوالر
 يونيب؛ل اأمريكي ادوالر 27.040
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 :مايليعلماً بأن تُحاط   )ب(

في  67,5التزام حكومة بيرو بتخفيض استھالك المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية بنسبة  )1(
 ؛2025المائة من خط األساس بحلول عام 

في استھالك المواد  للتخفيض المجمع المستدامأن نقطة البداية المعدلة  )2(
 األوزون، محسوبةطن من قدرات استنفاد  54,79الھيدروکلوروفلوروکربونية کانت 
 26,45ة طن من قدرات استنفاد األوزون والكمي 27,3باستخدام االستھالك الفعلي وقدره 

 ،علی التوالي ،2010و  2009طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھا لعامي 
وزون طن من قدرات استنفاذ األ 27,91زائد  ،من بروتوکول مونتريال 7بموجب المادة 
المستوردة ب الموجود في أنظمة البوليوالت 141-روفلوروکربونمن الھيدروکلو
 ؛المخلوطة سابقا

ونية، وروکربأنه خالل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفل )3(
ب 141-يمكن أن تقدم حکومة بيرو مشروعا إلزالة استخدام الھيدروکلوروفلوروکربون
ندما ثان، عالموجود في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا في قطاع رغوة البولي يوري

 التكلفة المثبت فعاليتھا من حيث ةاحترار عالمي منخفض إمكانيةذات تجعل التكنولوجيا 
 ؛وتوافرھا تجاريا ذلك ممكنا

الھيدروکلوروفلوروکربونية من  طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد 14,40وخصم   )ج(
 ستھالك الھيدروکلوروفلوروکربون المتبقي المؤھل للتمويل؛ا

ة بيرو واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد والموافقة علی االتفاق بين حکوم  (د)
الھيدروکلوروفلوروکربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  ؛السابع عشر بھذا التقريرفي المرفق  لھيدروکلوروفلوروکربونية، الواردا

إزالة المواد والموافقة علی الشريحة األولی من المرحلة الثانية من خطة إدارة   (ھ) 
 االردو 445.119ة، بقيمة قابلالھيدروکلوروفلوروکربونية لبيرو، وخطط تنفيذ الشريحة الم

 24.507زائد تکاليف دعم الوکالة بقيمة  اأمريکي ادوالر 350.100، التي تتألف من اأمريکي
 8.112مة بقيالوكالة ، زائد تكاليف دعم اأمريکي ادوالر 62.400ليوئنديبي، و  اأمريكي ادوالر
  ليونيب. اأمريكي ادوالر

  )80/59(المقرر 

  لي)لبنك الدو(ا )یولاأل حةيالشر -  ةي(المرحلة الثان ةيدروکلوروفلوروکربونيالھخطة إدارة إزالة المواد  :الفلبين

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/48األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم 179

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيالمرحلة الثانن األنشطة المقترحة في إطار إأحد األعضاء  وقال 180
 الفلبينحکومة جانب من االلتزام من  یمستوى أعل یکانت مناسبة، ولکن ھناك حاجة إل ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ لموادانخفاض فعلي في استھالك ا إلى ستؤدي ةي، نظرا ألن المرحلة الثان2021لعام 
دعم أحد  کيف: لييبما  تعلقي مايف التوضيحمن  ديالمائة من خط األساس. وطلب عضو آخر المز في 54بنسبة 
إزالة المواد مسألة  R‐404A المادة تسرب عالج مسألةالذي  ديمشروع قطاع خدمة التبر مكونات

واستدامة خيار تكنولوجيا  ،ةيدروکلوروفلوروکربونيفي إطار خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
 وتخصيص شرائح التمويل. ة،المختار 32-الھيدروفلوروكربون
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 مة.إلى المناقشات غير الرسمية بين األطراف المھت وأحيلت المناقشة التفصيلية لھذه المسألة 181

 اللجنة التنفيذية: قررتالمناقشات،  عقبو 182

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيالمرحلة الثان یالمبدأ، عل ثيالموافقة، من ح (أ)
مواد استھالك المن أجل خفض  2021 یإل 2017للفترة من  للفلبين ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
في  50وبنسبة  2020في المائة من خط األساس في عام  35بنسبة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 بقيمة ف دعم الوكالةدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكالي 2.750.057 بقيمة، 2021المائة في 
 للبنك الدولي؛ اأمريكي ادوالر 192.504

 ط علما بالتزام حكومة الفلبين بما يلي:اأن تحو (ب)

 ؛2021في المائة بحلول عام  50بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربون خفض استھالك  )1(

، على تصنيع واستيراد أجھزة 2021األول كانون  /ديسمبر 31حظر، بحلول  فرض  )2(
 نذات قدرة تبريد تقل ع 22- الھيدروكلوروفلوروكربونتكييف الھواء القائمة على 

 وحدة حرارية بريطانية / ساعة؛ 36.000

في تصنيع معدات تكييف  22- حظر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون فرض  )3(
كانون  /يرينا 1ة وفي موعد أقصاه المؤھل الشركاتالھواء، عند االنتھاء من تحويل جميع 

  ؛2022 الثاني

من استھالك  ةيدروکلوروفلوروکربونيطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھ 24,6خصم و  (ج)
  ل؛يالمتبقي المؤھل للتمو دروکلوروفلوروکربونيالھ

 فييأجھزة تک عيقطاع تصن لينتائج تحو حةيالشر ذيتنف ريفي تقار درجيأن بالبنك الدولي  ومطالبة  (د)
الدروس المستفادة والتحديات  توضيح، مع منخفضة احترار عالمي إمكانيةبدائل ذات  یالھواء إل
في البلد،  المختارةبما في ذلك جھود الحکومة لضمان االستخدام المستدام للتكنولوجيا  المواجھة

‐R القائمة على المادة السرعة الثابتةمكيفات الھواء ذات  توغلوالتدابير الرامية إلى تثبيط زيادة 
410A؛  

خفض استھالك المواد من أجل  ةيذيواللجنة التنف الفلبينحکومة  نيبالمبرم االتفاق  یالموافقة علو  (ھـ)
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيوفقا للمرحلة الثان ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
  ر؛يبھذا التقر الثامن عشرفي المرفق  الوارد ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيمن المرحلة الثان یاألول حةيالشر یالموافقة علو  (و)
 کي،ير أمردوال 1.010.023 بقيمة، حةيالشر ذيتنفة لقابلالمخطة الو ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ

  للبنك الدولي. اکييأمر ادوالر 70.701 بقيمةدعم الوکالة  فيتکال یباإلضافة إل

  )80/60(المقرر 

ولى) شريحة األال –الھيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة الثانية : خطة إدارة إزالة المواد ليشتي -تيمور
  اليوئنديبي) (اليونيب/

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/51عرض ممثل األمانة الوثيقة  183
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ن خطر التأخير. ، من أجل الحّد م2021 إلى عام 2020عام من أيّد أحد األعضاء نقل دفع الشريحة الثانية و 184
 وأعرب ممثل اليونيب عن موافقته على ذلك التغيير في توزيع التمويل.

  :التنفيذيةاللجنة  قررتو 185

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
المواد  لتخفيض استھالك 2025إلى  2017 من ليشتي للفترة -الھيدروكلوروفلوروكربونية لتيمور
ات دوالر 384.107في المائة من خط األساس، بمبلغ  78الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

دوالرا  26.894دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  206.880أمريكية، يتألف من 
دوالرا  12.413الوكالة البالغة  دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم 137.920أمريكيا ليونيب، و
 ؛أمريكيا ليوئنديبي

ة كربونيليشتي بخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلورو -اإلحاطة علما بالتزام حكومة تيمور  )ب(
كومة في ، وبأن الح2025في المائة بحلول عام  78بنسبة و 2020في المائة بحلول عام  40بنسبة 

 القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛طور وضع حظر على واردات المعدات 

من استھالك طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  0,34خصم   (ج)
  ؛ليالمتبقي المؤھل للتمو دروکلوروفلوروکربونيالھ

الك المواد ليشتي واللجنة التنفيذية لتخفيض استھ -الموافقة على االتفاق بين حكومة تيمور  (د)
مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ال

 ؛بھذا التقرير التاسع عشرالوارد في المرفق الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد و  (ھ)
دوالرا  153.740، بمبلغ المقابلةليشتي، وخطط تنفيذ الشرائح  -تيمورالھيدروكلوروفلوروكربونية ل

دوالرا  10.790، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 83.000أمريكيا، يتألف من 
دوالرا  4.950، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 55.000أمريكيا ليونيب، و 

  على أساس الفھم بأن:أمريكيا ليوئنديبي، 

  ليشتي لديھا استھالك في قطاع الخدمة فقط؛ و -تيمور )1(

خطة الحوافز المالية ستعزز استدامة تدريب فنيي الخدمة، وبأن المستخدمين النھائيين  )2(
 سيشاركون في التمويل للمشاركة في الخطة.

  )80/61(المقرر 

  ونيةمن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب الثانيةطلب تمويل المرحلة األولى، المرحلة 

لثة) يحة الثاالشر –الھيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة األولى : خطة إدارة إزالة المواد جزر البھاما
  اليونيدو) (اليونيب/

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/31عرض ممثل األمانة الوثيقة  186

يجري النظر بصورة فردية في طلب تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد و 187
من جدول (أ) 9بعد إزالته من قائمة الموافقة الشمولية في إطار البند لجزر البھاما الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 اض المشروعات.نھا أثناء استعرالقضايا التي تم تبي لىظرة عامة عاألعمال، ن
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ً أعرب أحد األعضاء، و 188  باستخدام لمرتبطةاأن األمانة لفتت األنظار إلى مخاوف السالمة  لحقيقة تقديره مبديا
R‐22a جري، يونيب سوإلى أن الي ،22-لعمليات التعديل التحديثي لألجھزة التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

 الخيارات المتوفرة.الستكشاف أفضل بناًء على ذلك، دراسة 

  :اللجنة التنفيذية قررتو 189

رة إزالة خطة إدا تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من عنعلًما بالتقرير المرحلي اإلحاطة   )أ(
 ؛البھاماجزر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة في 

 ى استكشافمية إلالدراسة الرانتائج لالطلب من اليونيب تقديم تحديث إلى االجتماع الثاني والثمانين   )ب(
اء وإجر ريبي بشأن تقييم نظامي تكييف الھواء ورصدھماجأفضل الخيارات المتوفرة للمشروع الت

 ؛تعديل تحديثي لھما

الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة  المواد و  (ج)
 مبلغب، 2020-2018المقابلة للفترة  فيذنتالبھاما، وخطة ال لجزرالھيدروكلوروفلوروكربونية 

لبالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة ا 58.175تألّف من يدوالر أمريكي،  104.790
 3.224  دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 35.828يونيب، ودوالر أمريكي ل 7.563

ديل التعات في عملي جزر البھاما المباشرةعلى أساس فھم أنه إذا ما قررت ، يونيدولدوالر أمريكي 
كييف يد وتة بھا بغازات تبريد قابلة لالشتعال وسامة في معدات التبرمرتبطوالخدمة ال التحديثي

سؤوليات ة المالھواء المصممة أساسا لمواد غير قابلة لالشتعال، فإنھا سوف تقوم بذلك مع تحمل كاف
  .وأن يتم ھذا فقط وفقا للمعايير والبرتوكوالت ذات ،نه والمخاطرالناجمة ع

  )80/62(المقرر 

ثة ان الثالالشريحت –الھيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة األولى بنغالديش: خطة إدارة إزالة المواد 
  اليونيب) ) (اليوئنديبي/والرابعة (األخيرة)

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/32عرض ممثل األمانة الوثيقة  190

ة ى وثيقتشجع أحد األعضاء من كون أن بنغالديش تحرز التقدم اآلن بعد تأخير طويل في التوقيع علو 191
لشريحة ن تمثّل انبغي أات المتعددة السنوات اتفاقات قائمة على األداء، وبالتالي، يأن تكون االتفاق نبغيويالمشروع. 

الشريحة  علىموافقة الد أيّ  نحو المقرر. وبالتالي،مكانية إنجاز أنشطة المشروعات على الاألخيرة مبلغاً كبيراً لضمان إ
ؤدي إلى تعلى أساس أنھا لن  ،فقط 2015شريحة عام على موافقة الفقط. وأيّد عضو آخر  2015المتأخرة لعام 

لتنفيذ. على ا بالفعلثر ذلك يضاحات من الوكالة المنفذة بشأن كيف سيؤإتأخيرات إضافية في التنفيذ، ولكنه طلب 
ذ. وتمت إحالة التنفي قد تؤخرسيكون له تبعات  2018عام  إلىالشريحة األخيرة  جيلوأوضح ممثل اليوئنديبي أن تأ

  غير رسمية بين األطراف المھتمة. المناقشة اإلضافية حول الموضوع إلى مناقشات

  اللجنة التنفيذية: قررت، المناقشاتتلك  عقبو 192

 :علًماأن تحاط   )أ(

واد زالة المإخطة إدارة ن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من عالمرحلى بالتقرير  )1(
 ؛لبنغالديش الھيدروكلوروفلوروكربونية

االتفاق بين حكومة بنغالديش واللجنة التنفيذية، على تحديث بأن أمانة الصندوق قد قامت ب )2(
أ في ما يتعلق بجدول -2بھذا التقرير، وال سيما التذييل  العشرينالنحو الوارد في المرفق 
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) 2015دوالر أمريكي في عام  18.000التمويل المعدل الذي يجمع الشريحتين الثالثة (
قد أضيفت لتدل على أن  16)، وأن فقرة 2018دوالر أمريكي في عام  17.000الرابعة (و

 اع الخامس والستين؛قود في االجتماالتفاق المحدث يحل محل االتفاق المع

بحلول  2017نديبي واليونيب أن يقدموا تقرير التحقق لعام ئأن تطلب من حكومة بنغالديش واليو  (ب)
مل مج العتقديم تقارير مرحلية على أساس سنوى بشأن تنفيذ برناواالجتماع الثانى والثمانين؛ 

ل اجتماع لى أوإ المشروع إتمامير وتقديم تقر نھائية حتى االنتھاء من المشروع،المرتبط بالشريحة ال
 ؛2019للجنة التنفيذية في عام 

خطة إدارة إزالة أن توافق على الشريحتين الثالثة والرابعة (النھائية) من المرحلة األولى من و  (ج)
 ،2018-2017للفترة المقابلة لبنغالديش وخطة تنفيذ الشريحة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  يونيب.ل دوالر أمريكي 4.550زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 35.000مبلغ ب

  )80/63(المقرر 

 )الثانية الشريحة - الثانية (المرحلة  الھيدروكلوروفلوروكربونية: خطة إدارة إزالة المواد البرازيل
 )إيطاليا ألمانيا/ /اليونيدو /اليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34 قةيالوث ممثل األمانةقدم  193

رحلتين األولى ماليين دوالر أمريكي غير منصرفة من الم 10ھناك أكثر من  زاليقال أحد األعضاء إنه ال و 194
بلغ م إلى حاجةرار ال، وبالتالي ليس من الواضح استمةيدروكلوروفلوروكربونيالھوالثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ريتأخنظر في توإن اللجنة ينبغي أن في االجتماع الحالي،  هيللموافقة عل كييدوالر أمر ونيمل 3,3إضافي قدره 
التزمت  قد ليرازأن حكومة الب اليوئنديبي. ورد ممثل الحادي والثمانينإلى االجتماع  حةيھذه الشر علىالموافقة 

 /ريناي 1ن ماعتبارا  انثيور يولب لرغاوي الب141-دروكلوروفلوروكربونيواستخدام الھ رادياست علىبإصدار حظر 
من قت ممكن. وفي قطاع الرغاوي تحتاج إلى التقدم في أقرب و لي، وبالتالي فإن أنشطة التحو2020كانون الثاني 

تم  ة،يوروكربونروفلدروكلويمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيفي إطار المرحلة الثان ھايالموافق عل ىاألول حةيالشر
موال المبلغ، تم صرف مليون دوالر أمريكي، واأل ذلكمن ولقطاع الرغاوي؛  كييدوالر أمر يونيمل صيتخص

ديدة مع د تحويل جتوقيع أي عقو اليوئنديبي يستطيع ال، بالتاليعقود موقعة. و بموجببالكامل  بھا المتبقية ملتزم
 رحطو الذي الموافقة على تمويل إضافي. واقترح العض إال في حالةللرغاوي في المرحلة الثانية  أخرىمؤسسات 
 ميتقد إعادةواالجتماع، ھذا المطلوب لقطاع الرغاوي في  حةيجزء الشر علىالموافقة  ،ذلكعلى  بناء ،االستفسار

قطاع ة بلمتعلقاأن االعتبارات  اي. وأوضح ممثل ألمانالحادي والثمانينفي االجتماع  حةيالشر الجزء المتبقي من
ير تأخ يؤدي ويمكن أنستصرف بحلول نھاية السنة،  األموالمعظم و د؛يعلى قطاع خدمة التبرأيضا رغاوي تنطبق ال

 .ةلخدماقطاع  إجراء المزيد من التدريب وتنفيذ األنشطة المعلقة في إلى صعوبةالموافقة على مزيد من التمويل 

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب مشاورات غير رسمية،  195

 علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيمن المرحلة الثان ىاألول حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف ريالتقر  )1(
 ل؛يفي البراز ةيدروكلوروفلوروكربونيالھ

النحو  على ،ةيذيواللجنة التنف ليحكومة البراز نياالتفاق بقامت بتحديث أن أمانة الصندوق   )2(
 بر عنعيألف لكي -2 لييوبالتحديد التذ ر،يبھذا التقر الحادي والعشرينالوارد في المرفق 
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التي أضيفت لإلشارة إلى أن  16المنقح، والفقرة  ليوجدول التمو ةيالمرحلة الثان ديتمد
 ن؛يفي االجتماع الخامس والسبع هيالذي تم التوصل إل االتفاقمحل  حلياالتفاق المحدث 

تقديم طلب التمويل إلعداد من لن يحول دون قيام حكومة البرازيل تمديد المرحلة الثانية أن   )3(
 ؛إذا كان ينطبق، 2020المرحلة الثالثة في عام 

من خطة إدارة إزالة المواد  ةيمن المرحلة الثان ةيالثان حةيالشر علىالموافقة   (ب)
البالغة  ،2018لعام  حةيالشر ذيتنفالمقابلة لخطة الو ،ليللبراز ةيدروكلوروفلوروكربونيالھ

دعم  فيتكال زائد ة،كييأمر اتدوالر 2.627.704 والتي تتألف من ،كييدوالر أمر 3.575.078
دعم  فيتكال زائد، اكييأمر ادوالر 686.978و ،ليوئنديبي اكييأمر ادوالر 183.939 الوكالة البالغة
 .ايلحكومة ألمان اكييأمر ادوالر 76.457 الوكالة البالغة

 )80/64(المقرر 

الثة) ريحة الثالش –الھيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة األولى كينا فاسو: خطة إدارة إزالة المواد ربو
  اليونيدو) (اليونيب/

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/35عرض ممثل األمانة الوثيقة  196

 :اللجنة التنفيذية قررتو 197

 :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

من خطة إدارة إزالة المواد  ىمن المرحلة األول ةيالثان حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف ريالتقر  )1(
 فاسو؛ نايلبورك ةيدروكلوروفلوروكربونيالھ

االتفاق بين حكومة بوركينا فاسو واللجنة التنفيذية، على  بتحديثقامت أن أمانة الصندوق   )2(
 1الفقرة  بھذا التقرير، وعلى وجه التحديد، الثاني والعشريند في المرفق وارالنحو ال

، المنقح نقطة البداية المنقحة ومستوى التمويل إلىاستنادا  ألف-2ألف و-1والتذييلين 
محل االتفاق الذي تم  حليأن االتفاق المنقح  ىلإلشارة إلالتي تم تحديثھا  16الفقرة و

 ن؛يفي االجتماع السبع هيالتوصل إل

في استھالك المواد  لتخفيض المجمع المستداملالمنقحة  ةيأن نقطة البدا  )3(
 إلىمن قدرات استنفاد األوزون، استنادا  اطن 18,00كانت  ةيدروكلوروفلوروكربونيالھ
المواد باستخدام متوسط استھالك  ةمحسوبوھي  ،الثمانيناالجتماع  إلىالتحقق المقدم  ريتقر
المنقح للمرحلة  ليوأن مستوى التمو، 2016- 2011 ترةللف يةدروكلوروفلوروكربونيالھ

قدره  فاسو نايلبورك ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ىاألول
 )؛12(و)(60/44دعم الوكالة، وفقا للمقرر  فيتكال زائد كي،يدوالر أمر 630.000

من خطة إدارة إزالة المواد  ىالثالثة من المرحلة األول حةيالشر علىالموافقة و  (ب)
، 2019-2017للفترة  المقابلة حةيالشر ذيوخطة تنف ،فاسو نايلبورك ةيدروكلوروفلوروكربونيالھ

دعم  فيتكال زائد كي،يدوالر أمر 87.000تألف من ي ،ةكييأمر اتدوالر 196.410 قدره بمبلغ
دعم  فيتكال أمريكي زائددوالر  90.000و ب،يونيل ةكييأمر اتدوالر 11.310 البالغة الةالوك

 اتيمفھوما أن الحكومة ستنفذ التوص كونيأن  على ،دويونيل كييوالر أمرد 8.100 الوكالة البالغة
 ةيالمؤسس اتياآلل زوتعز ةيدروكلوروفلوروكربونيالتحقق من استھالك المواد الھ ريالواردة في تقر
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برنامج  تحديثمن خالل  تانايوالحصص والب صيالجمارك والتراخاإلبالغ عن لضمان دقة 
  .الجماركتدريب 

  )80/65(المقرر 

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

  ألمانيا)حكومة  خطة قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط (اليونيدو/

  والتجاري (اليوئنديبي)خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي 

  ليا)إيطاة حكوم (اليونيدو/ وسخانات المياه بمضخات الحرارة خطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف

  خطة قطاع المذيبات (اليوئنديبي)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/37ممثلة األمانة الوثيقة عرضت  198

خطة إدارة إزالة المواد  وأشار األعضاء إلى أفضلية عامة لمناقشة الشريحة الثانية من 199
خطة قطاع لابق سذف حالھيدروكلوروفلوروكربونية برمتھا بدال من مناقشة القطاعات الفردية، مما كان السبب أيضا ل

 المذيبات من قائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة الشاملة.

ة خطة إدار ولى منفي تنفيذ المرحلة األوفي أثناء المناقشة، أقر األعضاء بأن الصين قد أحرزت تقدما كبيرا  200
ي د استمر فقلبلد اوالشريحة األولى من المرحلة الثانية. ومع مالحظة أن  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

م ثانية وعدلة الحالة االمتثال لبروتوكول مونتريال، تساءلت اللجنة عن المستويات المنخفضة لصرف األموال للمرح
رت ھواء. وأثياليف تكيالتبريد والمسحوبة بالضغط والبولسترين في المائة في قطاعي رغاوي  20لعتبة بنسبة الوفاء با

ن ھا بدقة متعراضأسئلة بخصوص توقيت تحديثات المعلومات المقدمة إلى األمانة؛ وما إذا كانت المعلومات قد تم اس
ي فالسائدة  الحالةمن قطاع االستھالك وقطاع اإلنتاج؛ وجانب األمانة؛ واألنشطة في إطار وحدة إدارة المشروع لكل 

صلة ذات ال ؛ ومعدالت صرف األموال؛ والتراخيص، بما في ذلك العملية، والنفقاتالھواءتكييف التبريد وقطاع 
ي بيئاألثر ال ن حيثواألثر على المبيعات؛ وتغير التكنولوجيا في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري؛ م
دان خرى من بلدان أوالكميات التي تم معالجتھا، على حد السواء. وشدد أحد األعضاء على أھمية المشروع بالنسبة لبل

 .المھتمة بالتكنولوجيا من الصين 5المادة 

واء يف الھوردت ممثلة األمانة على األسئلة المتعلقة بمعلومات عن صرف األموال لقطاع التبريد وتكي 201
ل المنصرفة ، كانت األموا2017. وشرحت أنه عند تقديم طلب الشريحة الثانية في أغسطس/ آب الصناعي والتجاري

لمبلغ الموافق عليه. وقد في المائة تقريبا من ا 2فقط ھي للشريحة األولى ألنشطة المساعدة التقنية، مما يمثل ما نسبته 
وال حويل األمتھا تم تشرين األول فقط، وعند توبر/تم التوقيع على العقود مع المؤسسات المؤھلة للتحويل في أوائل أك

ليھا، وارتفع مستوى في المائة من العقود الموقع ع 30للدفعة األولى إلى المؤسسات المستفيدة، ويمثل ذلك ما نسبته 
 في المائة. وقد استعرضت األمانة المعلومات. 29صرف األموال إلى ما نسبته 

وقطاع  المسحوبة بالضغطالبولسترين وقدم ممثل اليونيدو معلومات عن صرف األموال في قطاع رغاوي  202
 لتعاون االقتصاديامكتب المائة من الشريحة األولى إلى  في 30ھواء. وقال إن اليونيدو قد نقلت التكييف التبريد و
والتوقيع الالحق على مذكرة  ،2017في يوليه/ تموز وحكومة الصين  اللجنة التنفيذيةبعد اعتماد االتفاق بين  الخارجي

الخارجي لتعاون االقتصادي امكتب وقد تم التوقيع على عقدين بين  التفاھم المطلوبة بين الحكومة واليونيدو.
، ومن المتوقع أن يتم صرف األموال قريبا التي تمثل ما المسحوبة بالضغطالبولسترين والمستفيدين في قطاع رغاوي 

ھواء، سيتم التوقيع على أربعة عقود عند عودة وفد التكييف التبريد وفي المائة من الشريحة؛ وفي قطاع  24 نسبته
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الصين إلى بلده عقب االجتماع الحالي، وسيتم الوفاء بھدف صرف األموال لذلك القطاع في ذلك الحين. غير أنه في 
 صفرا.وقت االجتماع الحالي، كان مستوى صرف األموال للمستفيدين 

أن جميع  شارة إلىھواء. وبدأ باإلالتكييف التبريد وألمانة على األسئلة المتعلقة بقطاع عن اورد ممثل آخر  203
 ألولى والحلة ااألموال للشريحة األولى، مع أنھا لم تصرف بعد، كانت مخصصة بالفعل ألنشطة محددة في إطار المر

نتج جودة الم كد أنعلق بترخيص معدات التبريد وتكييف الھواء، أيمكن استخدامھا ألنشطة المرحلة الثانية. وفيما يت
السوق  ، كان إلزاميا لبيع المعدات في(3C)“وتراخيص السالمة، المعروفة باسم "الترخيص اإلجباري للصين 

 المحلي.

في  إلنتاجاوعند تناول سؤال عن التحديات في قطاع التبريد وتكييف الھواء، قال إن التحويالت لخطوط  204
يات بعض التحدوق. والمرحلة األولى تسير على ما يرام، وأن المسـألة الرئيسية للقطاع تتمثل في مدى القبول في الس

، اختارت R‐410Aالصين، بدال من التحول إلى المتعلقة بالسوق كانت تحديات تقنية؛ باإلضافة إلى أن حكومة 
 لسوق.، وھي تكنولوجيا تشكل تحديات أكبر وتتطلب عمال كبيرا لتحقيق مدى القبول في اR‐290التحول إلى 

مل حديثة، ع. وأفاد أنه في حلقة R‐290 استيعاب السوق للـوتحدث ممثل اليونيدو أيضا عن التحديات في  205
تركيب بالتحديات المرتبطة كانت وأحدھا  .في السوق يعابالعوائق الخمسة لالستذكرت جميع الصناعات نفس 

المواد زالة المرحلة الثانية من خطة إدارة إ ھا ينبغي معالجتھا فينإ، الذي قال R‐290المعدات القائمة على 
ءات، إما من خالل برنامج حوافز لفنيي الخدمة أو كمراجعة الھيدروكلوروفلوروكربونية ل تركيب إلجرا  عداتما

ـ ـ ل  طاق أكبر.نيب على واليون ،وتمثل عائق آخر في توافر الموظفين المؤھلين، وھذا تتناوله اليونيدو اآلن .R‐290 ل
ولى لمرحلة األلمھا وقال إن الصناعة كانت ملتزمة مع ذلك بعملية التحول وأن الكثير من تطبيقات التحول قد تم استال

يل أربعة خطوط وتجري عملية تحو ،خطا بالفعل في إطار المرحلة األولى 14تم تحويل وحتى للمرحلة الثانية. وقد 
ة، وتم وحد 10.000وحدة والصادرات حوالي  2.000لوحدات المجزأة حوالي لمحلية لمبيعات اال. وبلغت ىخرأ

ي إطار فولة وحدة إزالة الرطوبة في نفس خطوط اإلنتاج. وفيما يتعلق بخطوط الكباسات المح 100.000إنتاج 
 .وحدة 400.000كباسات دوارة محليا وتصدير  1.250.000المرحلة األولى، تم بيع 

 ق مصغر،وعقب المناقشات في فري .فريق مصغرواتفقت اللجنة على مواصلة المناقشات حول المسألة في  206
 قطاعينة، روط معمن قطاع المذيبات، وبشأفاد الميسر بالتوصل إلى اتفاق للموافقة على التمويل للشريحة الثانية 

 لى اجتماعإھواء رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط؛ وأن الفريق اتفق على إرجاء شريحة قطاع التبريد وتكييف ال
 تكييفريد والتب قطاعالحق. وعقب المزيد من المناقشات، تم التوصل إلى اتفاق بالموافقة على الشريحة الثانية من 

 ل إلىعلى التحو أن شروط الموافقة وشرح الميسر كذلك، ويخضع لبعض الشروط. ناعي والتجاريالصھواء ال
R‐513A  ألي  مرجعا في الشريحة الثانية لن يشكل سابقة أو التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريفي قطاع

 تحويالت في المستقبل.

 اللجنة التنفيذية: وقررت 207

  المسحوبة بالضغطقطاع رغاوي البولسترين 

لخطة قطاع رغاوي  ولىن تنفيذ الشريحة األع 2017بالتقرير المرحلى لعام أن تحاط علما   (أ)
من خطة إدارة إزالة المواد  ثانيةرين المسحوبة بالضغط من المرحلة الالبولست

  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

خطة قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة أن تحاط علما كذلك بأن تمويل الشريحة الثانية من   (ب)
من  5 لفقرةبالضغط في الصين المقدمة إلى االجتماع الثمانين لم تستوف المتطلبات المحددة في ا

  االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية؛
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لمتطلبات أن التقديمات في المستقبل تستوفى ا التأكد منأن تحث بشدة الوكاالت الثنائية والمنفذة على   (ج)
  ذات الصلة للتقديم، بما في ذلك التواريخ النھائية؛

أن توافق على الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط من المرحلة   (د)
 المقابلة شريحةالثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ ال

كي، دوالر أمري 8.732.614دوالر أمريكي، يتألف من  9.599.497بمبلغ  ،2018-2017للفترة 
والرا د 267.386و، ومبلغ دليونيرا أمريكيا دوال 567.620زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

، على أساس دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا 31.877أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  الفھم بأن: استثنائي، وعلى أساس

التمويل إلى اليونيدو ويعادل التكاليف المرتبطة بالمكون الثنائي سيحول أمين الخزانة   )1(
ئة من في الما 20لحكومة ألمانيا فقط عند التأكيد بتحقيق عتبة صرف األموال بنسبة 

الشريحة األولى من خطة قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط وبعد أن 
  نة؛تستعرضھا األما

ديسمبر/ كانون األول  31االستعراض في الفقرة (أ) بحلول  لم يتمو أكيدالت لم يستلمإذا   )2(
بطة ، فلن يتم تحويل أي تمويل إلى اليونيدو ولن يتم معادلة التكاليف المرت2017

  ماع قادم؛لى اجتإبالمساھمات الثنائية من حكومة ألمانيا ويمكن إعادة تقديم الشريحة الثانية 

، بأن تكاليف دعم الوكالة فيما يتعلق بالشريحة الثانية 79/35أن تحاط علما كذلك، تمشيا مع المقرر   (ھ)
زالة إمن خطة قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط من المرحلة الثانية من خطة إدارة 

  مانين؛والثي إعادة النظر فيھا في االجتماع الحاد يمكنالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

  قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري

التبريد وتكييف لخطة قطاع  ولىن تنفيذ الشريحة األع 2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلى لعام   (و)
من خطة إدارة إزالة المواد  ثانيةمن المرحلة ال الھواء الصناعي والتجاري

  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

توافق على الشريحة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري من أن   (ز)
لغ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، بمب

كي دوالر أمري 1.300.000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  20.000.000
  ساس الفھم بأن:لليوئنديبي على أ

بتقييم جدوى تحويل مصنعي مبردات المباني إلى المواد سيقوما حكومة الصين واليوئنديبي   )1(
فضة على ية منخالھيدروفلورو أوليفينية، بما يتسق والتكنولوجيا المختارة التي تتسم بإمكان

رحلة الثانية ألف من االتفاق بشأن الم-8إحداث االحترار العالمي المشار إليھا في المرفق 
ؤسسات م، للتطبيق المحتمل في إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة 

إدارة إزالة المواد أخرى يتم مساعدھا في إطار المرحلة الثانية من خطة 
  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

 Dunhamو، Dunan Environmentأن خيار التكنولوجيا لتحويل خطوط التصنيع في   )2(
Bush  وZhejiang Guoxiang ،نائي، على أساس الفھم أنتم االتفاق عليه على أساس استث:  
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وأي خطوط أخرى يتم ھذه تصنيع ال، فإن خطوط XXVIII/2تماشيا مع المقرر   أ.
 تمويللتحويلھا إلى نفس التكنولوجيا في إطار الشريحة الثانية لن تكون مؤھلة 

  الصندوق المتعدد األطراف؛ آخر في إطار

أن مستوى التمويل المقدم إلى خطوط اإلنتاج ھذه لن يشكل سابقة ألي تحويالت   ب.
  من ھذا القبيل في المستقبل؛

أن تنظر اللجنة، في اجتماعھا الحادي والثمانين، في ما إذا كان وكيف سيحتاج   .ج
االتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الفھم ليدرج ھذه التحويالت، على أساسالھيدروكلوروفلوروكربونية إلى التعديل 
ة على نخفضت إمكانية مبعدم تغيير الكمية الشاملة التي سيتم تحويلھا إلى بدائل ذا

  إحداث االحترار العالمي؛

، بأن تكاليف دعم الوكالة فيما يتعلق بالشريحة الثانية 79/35أن تحاط علما كذلك، تمشيا مع المقرر   (ح)
زالة إدارة إمن خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري من المرحلة الثانية من خطة 

  ثمانين؛ي والربونية للصين يمكن إعادة النظر فيھا في االجتماع الحادالمواد الھيدروكلوروفلوروك

  وسخانات المياه بمضخات الحرارةقطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف 

تصنيع أجھزة لخطة قطاع  ولىن تنفيذ الشريحة األع 2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلى لعام   (ط)
المرحلة  من(قطاع التبريد وتكييف الھواء)  بمضخات الحرارةوسخانات المياه الغرف ھواء تكييف 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛ ثانيةال

إرجاء النظر في الطلب الخاص بالشريحة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء للمرحلة   (ي)
ي ف لتنفيذيةالجنة وفلوروكربونية للصين إلى اجتماع لالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور

  ؛المستقبل

  قطاع المذيبات

من  المذيباتلخطة قطاع  ولىن تنفيذ الشريحة األع 2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلى لعام   (ك)
من  المقدم من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين األولىالمرحلة 
  ؛اليوئنديبي

خطة إدارة إزالة من من المرحلة الثانية  المذيباتأن توافق على الشريحة الثانية من خطة قطاع   (ل)
، 2018-2017المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

م دوالر أمريكي، زائد تكاليف دع 3.777.190دوالر أمريكي، يتألف من  4.022.707بمبلغ 
  ليوئنديبي؛ دوالرا أمريكيا 245.517الوكالة البالغة 

، بأن تكاليف دعم الوكالة فيما يتعلق بالشريحة الثانية 79/35أن تحاط علما كذلك، تمشيا مع المقرر   (م)
كربونية لورووفمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور المذيباتمن خطة قطاع 

  للصين يمكن إعادة النظر فيھا في االجتماع الحادي والثمانين؛

  )80/66(المقرر 
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 –ولى حلة األجمھورية الكونغو الديمقراطية: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المر
  اليوئنديبي) (اليونيب/ الشريحة الثالثة)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/40عرض ممثل األمانة الوثيقة  208

 :التنفيذيةاللجنة  وقررت 209

  االحاطة علما:  (أ)

خطة إدارة إزالة المواد بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من   )1(
  ؛جمھورية الكونغو الديمقراطيةل الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد في استھالك  المستدامللتخفيض المجمع المعدلة أن نقطة البداية   )2(
  األوزون؛ نفادطن من قدرات است 17,00 تكان الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المبدأ للمرحلة األولى من  حيثأن مجموع التمويل الموافق عليه من   )3(
في  10نسبة لتلبية خفض بفي االجتماع الثالث والستين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ي كدوالر أمري 475.000 كان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمائة من خط أساس 
؛ وأن رصيد )12(و)(60/44المقرر تمشيا مع  دوالر أمريكي 176.000عوضا عن 

المواد التمويل األقصي الذي بناء عليه يؤھل البلد لإلزالة التامة من 
تمشيا مع المقرر  أمريكيدوالر  1.125.000كان  الھيدروكلوروفلوروكربونية

حلة )؛ وأن تعديالت التمويل الضرورية ستجرى خالل الموافقة على المر12(ج)(74/50
  للبلد؛ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من 

االتفاق بين حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطية أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث   )4(
 وصا، وخصيربھذا التقر الثالث والعشرين، على النحو الوارد في المرفق تنفيذيةواللجنة ال

المجمع  للتخفيضعلى أساس نقطة البداية المعدلة ألف -2ألف و -1من التذيلين  1الفقرة 
تفاق لتدل على أن االتفاق المحدث يحل محل االأضيفت  16 جديدة فقرة وأن ،المستدام

  ؛لثالث والستينالموافق عليه في االجتماع ا

خطة إدارة إزالة المواد وطبقا للشرط بشأن الموافقة على إعداد المرحلة الثانية من   (ب)
ا أمريكي ادوالر 7.143عادة مبلغ إ(أ)، تحاط علما ب79/27في المقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ا أمريكي اردوال 2.857يونيب، ومبلغ ا من أمريكي ادوالر 929زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  لثمانين؛ايوئنديبي إلى االجتماع ا من أمريكي ادوالر 200 زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة

 مشروعال إتمامواليونيب واليوئنديبي تقديم تقرير  جمھورية الكونغو الديمقراطيةتطلب من حكومة   (ج)
  ؛2019إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 

خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الثالثة والنھائية للمرحلة األولى من و  (د)
المقابلة  2018شريحة عام وخطة تنفيذ  مھورية الكونغو الديمقراطيةلج الھيدروكلوروفلوروكربونية

دعم  يفزائدا تكالا أمريكي ادوالر 23.500ا، يتألف من مبلغ أمريكي ادوالر 52.715عند مبلغ 
تكاليف دعم  زائداا أمريكي ادوالر 24.000يونيب، ومبلغ ا لأمريكي ادوالر 3.055 الوكالة البالغة
  ليوئنديبي.ا أمريكي ادوالر 2.160 الوكالة البالغة

  )80/67(المقرر 
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  فرنسا)مة حكو( سة)الشريحة الخام -  (المرحلة األولىكينيا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/41قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  210

ف التي إزاء إعادة تخصيص األموال الخاصة بوحدة إدارة المشروع، ومستوى التكالي القلقأعرب عن و 211
 سمي.رفاقت مستوى التمويل للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك. ونظرت ھذه المسائل في فريق غير 

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشات في الفريق غير الرسمي،  212

 أن تحاط علما بمايلي:  )أ(

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

الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  للتخفيض المجمع المستدامأن نقطة البداية المعدلة  )2(
 طن من قدرات استنفاد األوزون؛ 33,41تبلغ 

في  حو الواردالن على ،أن أمانة الصندوق قد أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية  )ب(
ى أساس ألف عل-2ألف و-1والتذيليين  1وخاصة الفقرة  ،بھذا التقرير الرابع والعشرينالمرفق 
أن االتفاق  ىإلشارة إلالتي أضيفت ل 16، والفقرة للتخفيض المجمع المستدامالبداية المعدلة  نقطة

 ين؛االجتماع السادس والست فيالذي جرى تحديثه يحل مكان االتفاق الذي تم التوصل إليه 

ل للتمويل قدرات استنفاد األوزون من االستھالك المتبقي المؤھمن طن  0,63أن تخصم كمية تبلغ   )ج(
 ع؛نتيجة إلعادة تخصيص التمويل لألنشطة المتعلقة بالخدمة في إطار وحدة إدارة المشرو

ن عفصال أن تطلب من حكومة فرنسا أن تقدم تقريرا لالجتماع الحادي والثمانين يتضمن بالغا م  )د(
زالة إدارة إاألنشطة التي اتخذتھا ومازالت تتخذھا وحدة إدارة المشروع للمرحلة األولى من خطة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 لمواداأن توافق على الشريحة الخامسة والنھائية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة و  )ه(
دوالر  90.000بمبلغ  2017وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام  ،الھيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا

ساس الفھم أعلى  فرنسا،الر أمريكي لحكومة دو 10.900أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
غازات لوما يرتبط بھا من خدمة  التحديث التعديليبأنه إذا قررت كينيا أن تمضي في عمليات 

لمواد ألصل لاالتبريد وتكييف الھواء التي صممت في  معداتالتبريد القابلة لالشتعال والسامة في 
بھا  مرتبطةمع تحمل جميع المسؤوليات والمخاطر الفيمكنھا أن تفعل ذلك  ،غير القابلة لالشتعال

 ووفقا فقط للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة.

  )68/80(المقرر 

 نيا)ألماكومة ح( الثة)الث الشريحة - (المرحلة األولى  الھيدروكلوروفلوروكربونية: خطة إدارة إزالة المواد ليسوتو

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/42األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم 213

 اللجنة التنفيذية: قررتو 214

  يلي:بمااإلحاطة علما   (أ)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
 
 

63 

من خطة إدارة إزالة المواد  یمن المرحلة األول ةيالثان حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف ريالتقر  )1(
 ؛لليسوتو ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

في استھالك المواد  للتخفيض المجمع المستدام المعدلة ةيأن نقطة البداو  )2(
 یلعطن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة  1,54کانت  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 ؛2016- 2011للفترة  اليبروتوکول مونتر من 7بموجب المادة  هاالستھالك المبلغ عنأنھا متوسط 

من خطة إدارة إزالة  یالمبدأ للمرحلة األول ثيمن ح يهالموافق عل ليإجمالي التمو وأن  )3(
فض خ قيمن أجل تحق نيفي االجتماع الرابع والست ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

في  هابکما تم حس ،ةيدروکلوروفلوروکربونيفي المائة في خط أساس المواد الھ 35بنسبة 
لمقرر وفقا ل ،کييدوالر أمر 210.00بدال من  کييأمر دوالر 280.000األصل کان 

زالة لإل  لهالذي کان البلد مؤھالً  ليلرصيد التمو یأن الحد األقصو)؛ 12((و)60/44
لمقرر وفقا ل کي،يدوالر أمر 470.000 کان ةيدروکلوروفلوروکربونيلمواد الھة لكاملال

مرحلة ال یالالزمة خالل الموافقة عل ليالتمو التيإجراء تعد تمي)؛ وأن 12(ج)(74/50
  للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيد الھمن خطة إدارة إزالة الموا ةيالثان

بين حكومة ليسوتو واللجنة التنفيذية، على المبرم التفاق تحديثا لأمانة الصندوق  أجرتو  )4(
 والتذييلين 1وبالتحديد الفقرة  ھذا التقرير،ب الخامس والعشرينالنحو الوارد في المرفق 

 إلشارة إلىلالتي تم تحديثھا  16، والفقرة المعدلة على أساس نقطة البداية ألف-2وألف -1
 بعين؛ث والسأن االتفاق المعدل يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الثال

من خطة إدارة إزالة المواد  یالثالثة من المرحلة األول حةيالشر یالموافقة علو  (ب)
بقيمة ، 2019-2018للفترة  حةيالشر ذيتنفة لقابلالمخطة الو ،لليسوتو ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 حكومةل کييدوالر أمر 10.920 بقيمةدعم الوکالة  فيتکال باإلضافة إلى کي،يدوالر أمر 84.000
ة بھا مة الخاصوالخد التعديل التحديثيأن تبدأ في عمليات  ليسوتوإذا قررت  أنهأساس  یعل ،األماني

د غير ا لمواالتبريد وتكييف الھواء المصممة أساسبغازات تبريد قابلة لالشتعال وسامة في معدات 
أن يتم و ،اطرقابلة لالشتعال، فإنھا سوف تقوم بذلك مع تحمل كافة المسؤوليات الناجمة عنه والمخ

 .ھذا فقط وفقا للمعايير والبرتوكوالت ذات الصلة

 )80/69(المقرر 

 الرابعة (األخيرة)) الشريحة - (المرحلة األولى الھيدروكلوروفلوروكربونيةملديف: خطة إدارة إزالة المواد 
 )اليوئنديبي /اليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/43 قةيالوث ممثل األمانةقدم  215

 :التنفيذيةاللجنة  قررتو 216

الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف ريعلما بالتقر اإلحاطة  (أ)
 ف؛يفي ملدتماما  ةيدروكلوروفلوروكربونيزالة المواد الھإل ةيدروكلوروفلوروكربونيالھ

مواصلة تقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في االنتقال من  اليوئنديبي واليونيب أن تطلب إلى  (ب)
، منخفضة احترار عالمي إمكانية لھاالحكومة إلى غازات التبريد  اختارتھاالتكنولوجيا المؤقتة التي 

إنجاز  تميأن  ىإل ةيالنھائ حةيبرنامج العمل المرتبط بالشر ذيتنف عن(ج) و75/62 تمشيا مع المقرر
 ؛2020في عام  ةيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ
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المشروع إلى االجتماع األول  تمامتقرير إ تقديم واليوئنديبي واليونيبأن تطلب إلى حكومة ملديف   (ج)
 ؛2022للجنة التنفيذية في عام 

 ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ رةيالرابعة واألخ حةيالشر ىالموافقة عل  (د)
 زائد كييدوالر أمر 50.000بمبلغ  2020-2018للفترة  المقابلة حةيالشر ذيوخطة تنف ،فيلملد
 أساس الفھم: ىعل ليونيب كييدوالر أمر 6.500الغة دعم الوكالة الب فيتكال

 فقط؛ ةاستھالك في قطاع الخدملديھا أن ملديف   )1(

ن المستعملين النھائيين المشاركين في برنامج الحوافز إلدخال معدات جديدة لتكييف أ  )2(
 التجارية الصغيرةوألجھزة التبريد المنزلية منخفضة عالمي احترار  إمكانية لھاالھواء 
  ا.مشترك تمويال ونسيوفر

 )80/70(المقرر 

ة ة والشريحلثانيالشريحة ا -المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ميانمار: خطة إدارة إزالة
  اليونيدو) /(اليونيب الثالثة

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/46قدم ممثل األمانة الوثيقة  217

ألولى الشريحة األمانة في مقترح المشروع رھنا بتأكيد بأن رصيد اأعرب أحد األعضاء عن تأييده لتوصية و 218
قد أنفق بالكامل، وأن لدى حكومة ميانمار فھما جيدا عن الواردات والصادرات من المواد 

يب أن . وقال ممثل اليونب141-فلوروكربونية وخاصة الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربونكلوروالھيدرو
ال لى االمتثساعدة عالحكومة الجديدة لضمان إنفاق رصيد الشريحة األولى بالكامل، وأن برنامج الماليونيب يعمل مع 

مواد من ال يعمل مع الوزارات المعنية وموظف األوزون الوطني إلقامة اآلليات الخاصة بتسجيل كل االستھالك
 .المستنفدة لألوزون في البلد، ويعمل على بناء القدرات لدعم موظف األوزون

 اللجنة التنفيذية: وقررت 219

 أن تحاط علما بمايلي:  )أ(

لمواد زالة اإالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة  )1(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية لميانمار؛

لى ع ،يذيةأن أمانة الصندوق قد أجرت تحديثا لإلتفاق بين حكومة ميانمار واللجنة التنف )2(
 ألف-2بھذا التقرير، وخاصة التذييل  السادس والعشرينالنحو الوارد في المرفق 

 79,000بخصوص الجدول الزمني المعدل للتمويل والذي يجمع بين الشريحة الثانية (
 عام دوالر أمريكي في 13,000) والشريحة الثالثة (2015 عام دوالر أمريكي في

فاق الذي تأن االتفاق المعدل يحل مكان اال ارة إلىإلشالتي أضيفت ل 16والفقرة  ،)2017
 تم التوصل إليه خالل االجتماع الثامن والستين؛

 لمواداأن توافق على الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )ب(
بمبلغ  2020-2017الھيدروكلوروفلوروكربونية لميانمار، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

كالة وعم الددوالرا امريكيا زائدا تكاليف  32.000مبلغ  دوالرا أمريكيا، يتألف من 101.560قدره 
لوكالة البالغة ازائدا تكاليف دعم  ا،أمريكي ادوالر 60.000ليونيب و أمريكيا دوالرا 4.160البالغة 
 ليونيدو.دوالرا أمريكيا  5.400

  )80 71/(المقرر
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 ألخيرة)لرابعة واالشريحة ا –إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى خطة إدارة : تايلند
  (البنك الدولى)

 .Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/50 الوثيقتينعرض ممثل األمانة  220

طة قطاع ختمويل تم إثارة عدد من الشواغل خالل المناقشات تتعلق، من بين جملة أمور، بالمستوى الفعلى لو 221
لة ارة إزاخطة إدفي المرحلة األولى من  المشروع إدارةمستوى تمويل وحدة وريثان المنقحة وي رغاوى البولي

لمرتفعة نسبيا ابناء على األرصدة الحالية، والتكاليف  2018المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى نھاية عام 
ضال ثان. وفوريي البولي رغاوىالمشروع نظرا للخفض الكبير في عدد الشركات التى تدعم في قطاع  إدارةوحدة ل

ط أساس في المائة أقل من خ 63,5نسبته  تكان 2016ستھالك المبلغ عنه لعام أن اال ةالحظم مععن ذلك، و
كن يم ن أخرىطبقت على بلدا التيأن ممارسة خفض نقطة البداية  أحد األعضاءالھيدروكلوروفلوروكربون، اقترح 

لى إجراء عللجنة اأن تطبق أيضا إما على الطلب الحالى أو على المرحلة الثانية عندما تقدم في النھاية. ووافقت 
 المسائل التى أثيرت. حولمناقشات غير رسمية 

 اللجنة التنفيذية: قررت، اتالمناقشوعقب  222

  أن تحاط علما:  (أ)

تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ن عبالتقرير المرحلي  )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في تايلند؛

 كانون األول /بتقديم خطة عمل منقحة لتنفيذ واستكمال األنشطة المتبقية بحلول ديسمبر )2(
  ؛2018

 4.162.210عة البالغة بأنه لن تطلب األموال الخاصة بالشرائح الخامسة والسادسة والساب  )3(
  دوالر أمريكي؛

 على النحو االتفاق بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية، قامت بتحديثبأن أمانة الصندوق قد   )4(
ساس ألف على أ-2بھذا التقرير، وخاصة التذييل  السابع والعشرينرد في المرفق اوال

 16لفقرة ا وأضيفتوالسابعة،  التعديالت في األموال للشرائح الرابعة والخامسة والسادسة
ع الجتمالكي تشير إلى أن االتفاق المنقح يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في ا

  السابع والسبعين؛

ن تنفيذ ع على أساس سنويأن تطلب من حكومة تايلند والبنك الدولي أن يقدما تقارير مرحلية   (ب)
موافقة تى النتھاء من المشروع، وتقارير تحقق حبالشريحة األخيرة حتى اال رتبطبرنامج العمل الم

عام  ية فيوتقرير استكمال المشروع وذلك لالجتماع األول للجنة التنفيذ ،على المرحلة الثانية
  ؛2019

أن توافق على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ج)
دوالر  2.663.542، بمبلغ 2018نفيذ الشريحة المقابلة لعام الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة ت

  للبنك الدولي؛ اأمريكي ادوالر 186.448زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،أمريكي

  أن تحاط علما أن:  (د)

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستتناول مجموع   )1(
ب المؤھل للتمويل في قطاع رغاوى الرش حتى 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
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المستخدم في  22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 20
ن من المفھوم أن االستھالك المتبقى المؤھل للتمويل قطاع خدمة التبريد، على أن يكو

ه عند تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد مراجعتلتايلند سيجرى 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

لن تقدم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل آخر   )2(
  .2021عام اجتماع ل

  )80/72(المقرر 

 المشروعات االستثمارية الفردية للحد من المواد الھيدروفلوروكربونية

  بغاز تبريد قائم على األيزوبوتانأ 134-األرجنتين: التدليل على االستعاضة عن الھيدروفلوروكربون
)a600‐R( / البروبان) 290‐R( اليونيدو معدات التبريد المنزلية والتجارية في تصنيع)(  

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/30اللجنة التنفيذية الوثيقة كان معروضا أمام  223

لقضايا التي تّم (أ) من جدول األعمال، نظرة عامة على ا9في إطار البند  80/42المقرر ب ومع اإلحاطة علما 224
ليل شروع التدنظر في مإلى االجتماع الحادي والثمانين ال اللجنة التنفيذيةأجلت تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات، 

 (R‐290) نالبروبا / (R‐600a) أ بغاز تبريد قائم على األيزوبوتان134-على االستعاضة عن الھيدروفلوروكربون
  .في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية في األرجنتين

أجھزة ى األيزوبوتان كغاز تبريد وتحويل مرفق تصنيع أ إل134- بنغالديش: التحويل من الھيدروفلوروكربون
قائمة على األيزوبوتان  أجھزة ضغطأ إلى 134-قائمة على الھيدروفلوروكربونال أجھزة الضغطمن  الضغط

  ي)يوئنديب(  Walton Hitech Industries Limited في شركة

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/32 عرض ممثل األمانة الوثيقة 225

لقضايا التي تّم (أ) من جدول األعمال، نظرة عامة على ا9في إطار البند  80/42المقرر ب علما ومع اإلحاطة 226
  :اللجنة التنفيذية قررتتبيّنھا أثناء استعراض المشروعات، 

اإلحاطة علما بأن حكومة بنغالديش قدمت رسالة رسمية تفيد باعتزامھا التصديق على تعديل   )أ(
  كيغالي؛

، 5الموافقة، من المساھمات الطوعية اإلضافية المقدمة من األطراف غير العاملة بموجب المادة   )ب(
أ إلى األيزوبوتان كغاز تبريد وتحويل مرفق 134-على تمويل التحويل من الھيدروفلوروكربون

 أجھزة ضغطأ إلى 134- قائمة على الھيدروفلوروكربون أجھزة ضغطمن  أجھزة ضغطتصنيع 
في بنغالديش بمبلغ  Walton Hitech Industries Limited األيزوبوتان في شركةقائمة على 

دوالرا أمريكيا  219.213دوالرات أمريكية، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3.131.610
  :ليوئنديبي، على أساس ما يلي

من نقطة البداية للبلد  أ134-طنا متريا من الھيدروفلوروكربون 260,63سيتم خصم  (1)
  للمواد الھيدروفلوروكربونية التي ستُحدد في اجتماع قادم؛المستدام  للتخفيض المجمع
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أن يتم تحديد التمويل الالزم ألي من المستخدمين عند المصب الذين يلتمسون تعويضا عن  (2)
لة بالمواد تحويل العامالفي مشروعات  أجھزة الضغطتكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة ب

  .26/36الھيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 

  )80/73(المقرر 

 أ إلى األيزوبوتان في صناعة البرادات المنزلية في شركة134- كولومبيا: التحويل من الھيدروفلوروكربون
  Mabe Colombia  )يوئنديبي(  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/38كان معروضا أمام اللجنة التنفيذية الوثيقة 227

لقضايا التي تّم (أ) من جدول األعمال، نظرة عامة على ا9في إطار البند  80/42المقرر ب ومع اإلحاطة علما 228
ويل التحشروع منظر في إلى االجتماع الحادي والثمانين ال أجلت اللجنة التنفيذيةتبيّنھا أثناء استعراض المشروعات، 

 Mabe Colombia البرادات المنزلية في شركة أ إلى األيزوبوتان في صناعة134-من الھيدروفلوروكربون في  
  .كولومبيا

  أ إلى األيزوبوتان134- تصنيع البرادات المنزلية من الھيدروفلوروكربون المكسيك: تحويل مرفق
) 600a‐R(  قائمة على  أجھزة ضغطمن  أجھزة الضغطكغاز تبريد وتحويل مرفق تصنيع

  Mabe Mexico S.A. deقائمة على األيزوبوتان في شركة أجھزة ضغطأ إلى 134-الھيدروفلوروكربون
. C.V)ي)يوئنديب  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/45كان معروضا أمام اللجنة التنفيذية الوثيقة 229

 ا التي تّم تبيّنھا(أ) من جدول األعمال، نظرة عامة على القضاي9في إطار البند  80/42المقرر ب ومع اإلحاطة 230
شروع ظر في ممانين النأن تؤجل إلى االجتماع الحادي والثاللجنة التنفيذية أثناء استعراض المشروعات، قررت 

ز تبريد ) كغاR‐600aأ إلى األيزوبوتان (134-تصنيع البرادات المنزلية من الھيدروفلوروكربون تحويل مرفق
ائمة ق أجھزة ضغطأ إلى 134-قائمة على الھيدروفلوروكربون أجھزة ضغطمن  أجھزة ضغطوتحويل مرفق تصنيع 

  في المكسيك. Mabe Mexico S.A. de C.Vعلى األيزوبوتان في شركة 

 من جدول األعمال: المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال 10البند 

  (ج))79/42حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف (المقرر   (أ)

وقدم معلومات محدثة عن حالة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53 قةيالخزانة الوث نيأم عرض 231
للتخفيض  5ادة طرفا غير العاملة بموجب الم 17الطوعية من مجموعة األطراف البالغ عددھا  ةيالمساھمات اإلضاف

قدرھا  . ومنذ نشر التقرير، تلقى أمين الخزانة مساھمات إضافيةةيدروفلوروكربونيواد الھلمل التدريجي
 الشمالية أيرلنداوكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و اليادوالرات أمريكية من حكومات أستر 10.776.210

اد لموريجي لللتخفيض التداإلضافية  للمساھماتالقيمة اإلجمالية  وصلتذلك وبوالواليات المتحدة األمريكية. 
غت نسبة دوالر أمريكي. وبل 14.010.089، إلى 2017الثاني  تشرين /نوفمبر 14، حتى ةيدروفلوروكربونيالھ

ار قريبا على القرتفي المائة. وبالنظر إلى أن ھذا ھو الحال، بعد مرور عام  52المدفوعات مقابل مجموع التعھدات 
 ل.لى تلك األمواعصول حأولئك الذين يحتاجون إلى الذلك على سيؤثر  كيف هطُرح سؤال مفاداألولي، 

لألنشطة  قدم طلبا 90ما يزيد على  أنمتاحة، و المتعھد بھا ليست كلھاألن األموال اإلضافية  ونظرا 232
. حتى اآلن التي لم تقدم مساھماتھا 5غير العاملة بموجب المادة إضافية عن حالة األطراف  تفاصيللبت التمكينية، طُ 
كانون الثاني  /التمويل المتاح لدعم تلك الطلبات؛ وبحلول يناير وحجمالتمويل المطلوب  حجمأيضا عن  وطُرح سؤال
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 مطلوبة لتنفيذ إجراءاتموال وكانت األبلدا قد صدق على تعديل كيغالي،  20، كان من المتوقع أن يكون 2018
دفعت  ةمانحجھة  17من أصل  11ا. وأوضح أمين الخزانة أن حتى تتمكن البلدان من االمتثال ألحكامھ ةسريع

نھائية  نظرةاليابان تنظر في مساھمة اليابان  ومةلى ذلك، قال ممثل اليابان إن حكوباإلضافة إمساھماتھا بالفعل. 
. وقال ممثل النمسا إن حكومة السويد اتخذت قرارا بشأن مساھمتھا، 2017بحلول نھاية عام  وسيتم استالمھا

إنھا قدمت رسالة تعھد. وأوضح ممثل بلجيكا أن حكومة والتفاصيل اإلدارية؛  االنتھاء منبمجرد والمقرر استالمھا 
يكتمل. وأوضح أمين الخزانة لأن اإلجراء يستغرق وقتا أطول من المتوقع  تجد ،ةمانحجھة ھولندا، التي وقعت اتفاقا 

كومة ألمانيا برسالة تعرب فيھا عن نيتھا بخصوص دفع وبعثت حأن حكومة النرويج تستعرض مشروع اتفاقھا. 
 مساھمتھا اإلضافية وأرسل أمين الخزانة فاتورة إلى الحكومة.

 توجيهو اھمات،للمس موعد نھائيأنه قد يكون من المفيد، بالنظر إلى الطابع الملح للمسألة، وضع  واقتُرح 233
ھناك  يبدو أن أنه ى آخرونتعھداتھا. ورأتقديم م في أي تقد تحرز حتى اآلنرسائل إلى الجھات المانحة التي لم 

 من نه ليسإلى أ أشارواالتي قدمت مشروعات أو أنشطة. و تقريباتمويال كافيا لتقديم المساعدة إلى جميع البلدان 
ھناك  كانتذا إ 2018يمكن إعادة النظر في المسألة في عام أنه ، والحاليالضروري تحديد موعد نھائي في الوقت 

 غير مسددة. مساھماتأي 

بية ضافية لتلموال إوأشير إلى أنه، حتى لو توفرت األموال الكافية لالجتماع الحالي، ستكون ھناك حاجة إلى أ 234
عد بمويل إال قص في التاللجنة التنفيذية إذا كان ھناك أي نلن تعرف ، وعليهالطلب على التمويل في االجتماع التالي. 

وعات من ى المشرقد يكون من الممكن الموافقة عل ،نشطة المقترحة. وإذا تبين أن ھناك نقصافي جميع األ تنظرأن 
 .المستحقة المتعھد بھاالمساھمات  تردحيث المبدأ ريثما 

 اللجنة التنفيذية: قررتو 235

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف   (أ)
 المعدلة شفويا خالل االجتماع؛ ا، بصيغتھUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53في الوثيقة  ةالوارد

قد سددت  5بلدا من البلدان غير العاملة بموجب المادة  11مع التقدير أن كذلك  اإلحاطة علما  (ب)
لمواد التخفيض التدريجي لدعم سريع لبدء  لتوفير المتعھد بھاالطوعية مساھماتھا اإلضافية 
 ؛الھيدروفلوروكربونية

 ميالواردة لتقد ةيمرة أخرى عن حالة المساھمات اإلضاف ةيذيالخزانة بإبالغ اللجنة التنف نيمطالبة أم  (ج)
بشكل منفصل عن المساھمات األخرى المتعھد بھا للصندوق المتعدد األطراف في  عيالدعم السر
  .الحادي والثمانيناالجتماع 

  )80/74(المقرر 

  (ج))79/43العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر  التحليل  (ب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54الوثيقة  األمانةعرضت ممثلة  236

مانة نات، ولألالبيا ورحب األعضاء بالتقرير العام وأعربوا عن تقديرھم للبلدان والوكاالت المنفذة على تقديم 237
ال ي استكمفالخبرات التي اكتسبتھا األطراف  أيضاعلى تحليل نتائج الدراسات االستقصائية. والحظ األعضاء 
إنشاء  ت بھدفدان على تطوير أنظمة جمع البياناالدراسات االستقصائية والدروس المستفادة، التي ستساعد البل

 خطوط أساسھا للھيدروفلوروكربون.

وأثيرت شواغل بخصوص االختالفات في نتائج الدراسات االستقصائية واألرقام المولدة سابقا في التقرير  238
من الوثيقة؛  6 الجدول، على النحو المبين في 2015الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في عام 
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وأشارت نتائج الدراسات االستقصائية عامة إلى استھالك أعلى بكثير من بدائل الھيدروفلوروكربون عما كان 
متوقعا، وخاصة نظرا لعدم إدراج البيانات من البرازيل، والصين والھند. وفي محاولة منھا لتقديم تفسير ممكن 

م التي أبلغ عنھا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كانت توقعات لالختالفات، أشارت ممثلة األمانة إلى أن األرقا
، ولكنھا مع ذلك حذرت أن دقة البيانات 2015، بينما قدمت الدراسات االستقصائية بيانات فعلية لعام 2014من عام 

في استھالك من الدراسات االستقصائية لم يتم التحقق منھا. وأشار أحد األعضاء إلى معدالت النمو العالية 
الھيدروفلوروكربون، واقترح أن ذلك يمكن أن يكون بسبب استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية نتيجة إلزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، ولكنه الحظ أيضا الطلب العالي في بعض القطاعات، مما قد يشكل تحديات في 

 تخفيضھا التدريجي.

قترح اونية، دة المقدمة في التقرير بخصوص البدائل غير الھيدروفلوروكربومع مالحظة المعلومات المحدو 239
نت ئية كاأحد األعضاء أن يصدر تقريرا ثانيا عنھا. وأعرب بعض األعضاء عن قلقھم ألن الدراسات االستقصا

ية حول مير رسغتحتوي على بيانات غير كافية لتقديم أي أفكار مفيدة بخصوص ھذه البدائل. وعقب إجراء مناقشات 
وبيانات  تقدم معلومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54المسألة، تم االتفاق على أن تعد األمانة إضافة للوثيقة 

فق األول ي المرعن البدائل غير الھيدروفلوروكربونية المبلغ عنھا في الدراسات االستقصائية مماثلة لما ورد ف
 بالوثيقة.

  اللجنة التنفيذية: وقررت 240

(ج)) 79/43لما بالتحليل العام لنتائج مسوحات بدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر أن تحاط ع  (أ)
 ؛األولىواإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54 الوارد في الوثيقتين

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تستخدم نتائج المسوحات والدروس البارزة في تحليل   (ب)
ھتمام وجيه اتالمواد المستنفدة لألوزون، مقترنة بإجراء أنشطة تمكينية، مع نتائج مسوحات بدائل 

ئط وخال خاص لتعزيز عملية جمع البيانات واإلبالغ فيما يتعلق بالمواد الھيدروفلوروكربونية
  الھيدروفلوروكربون؛

  أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة:  (ج)

الثاني والثمانين، األرصدة المتعلقة بالمسوحات أن تعيد، في موعد أقصاه االجتماع   )1(
  المستكملة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون؛

أن تعيد، إلى االجتماع الحادي والثمانين، األرصدة المتعلقة بمسوحات بدائل المواد   )2(
ربودا، غوا وبالجزائر، وأنتي منالمستنفدة لألوزون التي لم تقدم إلى االجتماع الثمانين (

ار)، زر البھاما، وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وفيجي، والمغرب وميانموج
  .79/43إعماال للمقرر 

  )80/75(المقرر 

: 5المادة  بلدان وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في  (ج)
  (ب))79/44و) 1(78/3مشروع المعايير للتمويل (المقرران 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55الوثيقة عرض ممثل األمانة  241

ريق سير الفمأبلغ بغد ذك و اتصال إلجراء المزيد من النظر في المسألة. فريق تشكيلووافقت اللجنة على  242
 اللجنة بنتائج المناقشات.
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 اللجنة التنفيذية: وقررت 243

للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية أن تدرج في مشروع نموذج المبادئ التوجيھية   (أ)
  الوارد في المرفق الثامن والعشرين بالتقرير الحالي:

 XXVIII/2من المقرر  19النص المتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة تمشيا مع الفقرة   )1(
  الصادر عن اجتماع األطراف الثامن والعشرين؛

ق "واو" التي تخضع إلعفاءات درجات الحرارة المحيطة النص المتعلق بأھلية مواد المرف  )2(
  ؛XXVIII/2من المقرر  35العالية، تمشيا مع الفقرة 

(ب) من المقرر 15فيما يتعلق بقطاع اإلنتاج، فئات التكاليف في الفقرة الفرعية   )3(
2/XXVIII؛  

(ج) من المقرر 15فيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد، فئات التكاليف في الفقرة الفرعية   )4(
2/XXVIII؛  

لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد االستمرار في استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجيھية   (ب)
لعشرين وامن الھيدروفلوروكربونية وقائمة العناصر المعلقة للمنافشة، الواردة في المرفقين الثا

 جتماعوالتاسع والعشرين بالتقرير الحالي، وذلك كورقات عمل للمناقشات التي ستجري في اال
لتدريجي فيض االحادي والثمانين واالجتماعات المقبلة، بشأن وضع المبادئ التوجيھية لتكاليف التخ

افية، حسب ر إض، مع مالحظة إمكانية إدراج عناص5للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 
  الضرورة؛

والثمانين، بالتعاون مع الوكاالت الثنائية لالجتماع الثاني  ةيأول قةيإعداد وثباألمانة  ومطالبة  (ج)
لمواد يجي لوالمنفذة، عن جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم التخفيض التدر

  الھيدروفلوروكربونية، مع األخذ في االعتبار:

والعمل الذي  ،وثائق السياسات السابقة ودراسات الحالة واستعراضات الرصد والتقييم  )1(
، لتقنيةاالوكاالت الثنائية والمنفذة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة  تؤديه

د االعتماوالتدريب  الشراكة التي أنشأھا برنامج المساعدة على االمتثال مع معاھدوخاصة 
 ؛اعالمي االمعترف بھ

بالتمويل المعتمد حتی اآلن لقطاع خدمة  5تحليل اإلمكانات الموجودة في بلدان المادة   )2(
قة إلى بالعال التبريد وکيفية استخدامھا في التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية

  مايلي:

نتائج أنشطة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح الممولة وتوفير أدوات   أ.
  ة، وإمكانيتھا لخفض انبعاثات غازات التبريد؛الخدم

مدى مشاركة القطاع الخاص و/أو العام (مثل موردو المعدات والمكونات   ب.
  الخدمة؛وغازات التبريد) في إدخال واعتماد بدائل في قطاع 

معايير الصحة والسالمة، والبروتوكوالت والمعدات (بما في ذلك المعدات   ج.
 للبدائل؛الواقية) المتوافرة 
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  برامج التدريب والترخيص؛  د.

 متى وكيف تم معالجة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة/ المستخدم النھائي؛  ھ.

الحد األدنى من المعلومات الالزمة إلعداد وتدريب برامج الترخيص القائمة على الكفاءة و  )3(
  .البدائلوالوحدات لفنيي الخدمة وضباط الجمارك من أجل التحول إلى 

  )80/76(المقرر 

البيانات   :23-بتكنولوجيات رقابة الـمنتج الثانوي الھيدروفلوروكربون الجوانب الرئيسية ذات الصلة د)(
لغلق االتي ترغب في  22-المنتجة للھيدروكلوروفلوروكربون االستخدامللمصانع المزدوجة  األولية

  ))د( 79/47(المقرر 

  .1واإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56 الوثيقتيناألمانة  ةممثلت عرض 244

انوي المنتج الثرقابة أحد األعضاء أن التقرير المتعلق بالجوانب الرئيسية لتكنولوجيات  أفادو 245
ن المسألة أ. وأعرب عدد من األعضاء عن رأي مفاده اإلجابات منأكثر  تساؤالت تأثار 23-الھيدروفلوروكربون

مصانع ق ھج إغالن، مثل توافر تكنولوجيا التدمير والفوائد النسبية العتماد معقدة، مع وجود العديد من العوامل
، أو تحويله 23-إحراق الھيدروفلوروكربونمقابل التركيز على  المزدوجة االستخدام 22-الھديوكلوروفلوروكربون

لتزامات ا بسببحة ملكانت وأشير إلى أن المسألة  .ةياإلضاف الرأسمالية فيوالتکال ةياإلضاف ليالتشغ فيومدى تکال
  بموجب تعديل كيغالي. 23-وفلوروكربونرديالھ الرقابة على

بعاثات في ان للتحكم ةيھيمبادئ توج ھايکانت لد ةيذيأن اللجنة التنفمجدداً بأحد األعضاء  وذّكر 246
الصندوق ل . ومن المھم أيضا أن نتذكر أن الغرض من تمويغالييک ليتعد وضعھا، التي 23-دروفلوروکربونيالھ

جراءات إن اإلف. باإلضافة إلى ذلك، الفعلالمتعدد األطراف ھو سد الثغرات التي ال توجد فيھا سياسات وطنية ب
ع لق المصانلى أن غإوأشار أحد األعضاء المتبعة عادة في قطاع اإلنتاج قد ال تكون قابلة للتطبيق في ھذه الحالة. 

انت التعويضات كيمكن أن يكون خيارا مناسبا فقط إذا  22-وروكربونالمزدوجة االستخدام المنتجة للھيدروكلوروفل
القادم  ريالتقر یء إلمن األعضا ديوأشار العد. 23-أقل من تكلفة االمتثال اللتزامات الرقابة على الھيدروفلوروكربون

ً ييقت سيقدملذي او ،نيفي اجتماعھا التاسع والسبع ةيذيالتنف اللجنةطلبته الذي استشاري مستقل خبير  هالذي أعد  ما
من مرافق إنتاج  23-دروفلوروکربونيالھ لتدمير ايئيالتکلفة ومستدامة ب ثيمن ح الةفع لخيارات

يث يمكن ح، الحادي والثمانين. وسيقدم تقرير الخبير االستشاري إلى االجتماع 22-دروکلوروفلوروکربونيالھ
  ضي قدما.ية المكيف أناللجنة التنفيذية على اتخاذ قرار بشاستخدام المعلومات اإلضافية في ذلك الوقت لمساعدة 

رقابة ت ولوجيابتكن المتعلقةالعديد من األعضاء عن اھتمامھم بمناقشة العديد من العناصر المعقدة  وأعرب 247
ستخدام المزدوجة اال 22- الھيدروكلوروفلوروكربونمصانع ، وإغالق 23-دروفلوروکربونيالمنتج الثانوي الھ

اقشة المسألة إذا فريق اتصال لمن تشكيليمكن  نهلذلك اتفق على أو .23-دروفلوروکربونيالھكوسيلة لخفض انبعاثات 
 بعد االنتھاء من المناقشات بشأن بنود جدول األعمال األخرى الالزمة لالمتثال. يتوفر وقت كاف

 ني، إذ أندقيق تقتآلوانه أن يطلب إجراء وتمكن فريق االتصال من االجتماع، وبعد ذلك أفاد بأنه من السابق  248
 5لمادة ع بلدان اوة جميتقييم الخبير االستشاري سيقدم إلى االجتماع الحادي والثمانين. ولذلك، لم يكن من المناسب دع

من (ھ) لفرعية اإلى تقديم، على أساس طوعي، المعلومات المتعلقة بالفقرة  22-المنتجة للھيدروكلوروفلوروكربون
 .2017ديسمبر/ كانون األول  1بحلول  79/47ر المقر
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 اللجنة التنفيذية: وقررت 249

إلى تزويد األمانة، على  22-التي تنتج الھيدروكلوروفلوروكربون 5أن تدعو جميع بلدان المادة   (ب)
، وذلك 79/47من المقرر (ھ) أساس طوعي، بمعلومات عن العناصر الوارد وصفھا في الفقرة 

 .2017ديسمبر/ كانون األول  1بحلول 

  )80/77(المقرر 

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في ل: من جدول األعما 11البند 
 بروتوكول مونتريال

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/57 قةيالوث كبير الموظفين عرض 250

لعشرين تاسع واتقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الأن تأذن لألمانة بوضع  اللجنة التنفيذية قررتو 251
في  ي اتخذتفي صيغته النھائية في ضوء المناقشات التي دارت والمقررات الت بروتوكول مونترياللألطراف في 

 .االجتماع الثمانين، وتقديمه إلى أمانة األوزون بعد موافقة الرئيس عليه

 )80/78(المقرر 

  تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج من جدول األعمال: 12البند 

ي تال UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/58الوثيقة عرضت ميّسرة الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  252
 الحالياع الجتماعلى توصيات لنظر اللجنة التنفيذية. وقالت إن الفريق الفرعي اجتمع أربع مرات على ھامش  تاحتو

ر في النظ وتناول بحث جميع البنود على جدول أعماله. وأضافت أن الفريق الفرعي وافق على إرجاء المزيد من
لتشاور لدولي، بابنك اية للصين لتمكين الالھيدروكلوروفلوروكربون المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد

المناقشة وحالي ان مداوالت الفريق الفرعي في االجتماع المع حكومة الصين، من تقديم مقترح منقح يأخذ في الحسب
 المستفيضة على نحو أكبر التي دارت حول المسألة في االجتماع التاسع والسبعين.

اد وھنأ الفريق الفرعي حكومة الصين على امتثالھا ألھداف الرقابة على إنتاج واستھالك المو 253
حو المبلغ عنه في تقرير التحقق من إنتاج ، على الن2016الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

. وأفاد فريق التحقق بإنشاء خطي إنتاج جديدين 2016الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 
لدولي أن وأن الفريق الفرعي أوصى بأن تطلب اللجنة التنفيذية من البنك اب، 142-كلوروفلوروكربونللھيدرو
لتحقق فريق ا . ولم يستطعمع إنتاج مرافق المصب ايرأس اأدمجقين أن ھذين المرفمن على أساس مرة واحدة، يتحقق،

ة طلب اللجنتبأن  التأكيد على تدمير المعدات الرئيسية في مصنعين تم تفكيك المعدات فيھما، وأوصى الفريق الفرعي
 .2017التدمير في عملية التحقق في عام ذلك التنفيذية إلى البنك الدولي أن يتحقق من 

ة طن متري من القدر 887,64حدى الشركات قد تجاوزت حدھا األقصى المسموح به بمقدار إوكانت  254
ين كانت ة الصالمعوض عنھا وتم توجيه الزيادة إلى المواد األولية. وأوصى الفريق الفرعي، مع مالحظة أن حكوم

لى علتنفيذية نة ان تطبق اللجتحسن من نظامھا للرصد لمنع إعادة توجيه قدرة اإلنتاج إلى المواد األولية، أوصى بأ
 الوارد في االتفاق. جزاءالالمرفق شرط 

اإلحاطة علما بتقديم حكومتي األرجنتين والھند للبيانات األولية بشأن المصنع المزدوج االستخدام   (أ)
الوارد في الوثيقتين في بلد كل منھما،  22-إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56  ؛1واإلضافة  
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ة إدارة إزالة عن تنفيذ المرحلة األولى من خط 2016ونظر الفريق الفرعي أيضا في التقرير المرحلي لعام  255
ة ارة إزالدخطة إلإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وكانت حكومة الصين قد طلبت تمديدا لمرحلتھا األولى 

للجنة التنفيذية ا، وأوصى الفريق الفرعي بأن توافق 2018إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى نھاية عام 
غ ئ بمبل. وأوصى أيضا بأن توافق اللجنة التنفيذية على عالوة طواراستالم طلب رسميعلى التمديد، بمجرد 

 ادةياك أي زھن کونيلن  هأنا أثبت لزومھا، على أساس الفھم أنشطة التنسيق، إذدوالر أمريكي لتمويل ا 40.000
عي أيضا فريق الفرصى ال. وأوعليھافي النفقات المقررة ألنشطة المساعدة التقنية ما لم توافق اللجنة التنفيذية  ةيإضاف

 موذج مالينعداد إل، بحلول االجتماع الحادي والثمانين أن تطلب اللجنة التنفيذية من األمانة أن تعمل مع الصين،
 للنفقات السنوية إلدارة المشروع المتعلقة بقطاعي اإلنتاج واالستھالك.

 روكلوروفلوروكربونية في الصينعن قطاع إنتاج المواد الھيد 2016تقرير التحقق لعام 

 اللجنة التنفيذية: قررت 256

الھيدروكلوروفلوروكربونية في عن قطاع إنتاج المواد  2016اإلحاطة علما بتقرير التحقق لعام   (أ)
  الصين الذي تناول بحثة الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛

  أن تطلب من البنك الدولي:  (ب)

، من أن خطوط إنتاج 2018التي ستجرى في عام  2017التحقق، في عملية التحقق لعام   )1(
 Zhejiangالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في شركتي  Jinhua  Yonghe 

Fluorochemical Co. Ltd. وShangdong China Fluoro Technology Co. 
Ltd. قد تم تفكيكھا وتدمير المعدات الرئيسية؛ ةخاملالتي تم التوقيع على غلق القدرة ال  

ب 142-التحقق، على أساس مرة واحدة، من أن خطوط إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(
 .Zhejiang Jinhua Yonghe Fluorochemical Co.Ltdالتي تم إنشاؤھا في شركتي 

مع إنتاج  ايرأس أدمجا قد .Shangdong China Fluoro Technology Co. Ltdو 
 لجديدةفي الخطوط ا المنتجةجميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  أنو مرافق المصب

  ستكون لالستخدام كمواد أولية؛

يدرج في عمليات التحقق في المستقبل تقريرا عن حالة  تطلب كذلك إلى البنك الدولي أن  (ج)
قھا، ي تم إحراات التيالتي تم تخزينه في السنوات السابقة، بما في ذلك الكم 23-الھيدروفلوروكربون

  وبيعھا وتنفيسھا؛

طنا  887,64في االتفاق بين اللجنة التنفيذية وحكومة الصين على أساس أن  جزاءتطبيق شرط ال  (د)
ألولية اد اھا نحو الموعنه قد تم توجيھ ضقدرة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون المتسعا متريا من

، Changshu 3F Zhonghao New Chemical Material Co. Ltdمن جانب مرفق شركة 
  مع مالحظة أن:

 133.146، مما نتج عنه مبلغ للكيلوغرام دوالرا أمريكيا 0,15عند  جزاءتم احتساب ال  )1(
لبنك أمريكيا سيتم إعادته إلى الصندوق المتعدد األطراف من خالل الصين وادوالرا 
  الدولي؛

مصنع لرصد فحص أمور من بينھا سجالت  وأن حكومة الصين كانت تحسن من نظامھا  )2(
إلنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والمبيعات لالستخدام الخاضع للرقابة 
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رات في مستويات المخزونات، وكانت تحسن من اآللية واالستخدام كمواد أولية والتغيي
  لمنع توجيه قدرة اإلنتاج نحو المواد األولية في المستقبل.

  )80/79المقرر (

 ولى) للصينحلة األإزالة قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرتقرير مرحلي عن تنفيذ خطة إدارة 

 اللجنة التنفيذية: قررت 257

لتنفيذ خطة إزالة إنتاج المواد  2017علما بالتقرير المرحلي لعام اإلحاطة   (أ)
ني المع الفريق الفرعي ذي تناول بحثهالھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) للصين ال

  بقطاع اإلنتاج؛

من  راكمة سيتم خصمهدوالرا أمريكيا من الفائدة المت 6.264اإلحاطة علما كذلك بأن ما قيمته   (ب)
ربونية وفلوروكمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوراألولى يحة شرال

  عند الموافقة عليھا؛

أن توافق، عند استالم طلب رسمي، على تمديد تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج   (ج)
  لبنك الدولي:، وأن تطلب إلى ا2018 ديسمبر/ كانون األول 31 حتىالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

خطة إدارة إزالة إنتاج المواد أن يعيد األرصدة من المرحلة األولى من   )1(
  ؛2019ي عام تقرير إتمام المشروع إلى االجتماع األول فوأن يقدم  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالرات أمريكيا ألنشطة التنسيق، على  40.000ارئ يصل إلى وأن توافق على مبلغ ط  )2(
 لمساعدةفي النفقات المقررة ألنشطة ا إضافيةأنه لن يكون ھناك أي زيادة  أساس الفھم

  التقنية ما لم توافق اللجنة التنفيذية على خالف ذلك؛

ه الوكالة المنفذة وأن تطلب من األمانة أن تعمل مع حكومة الصين من خالل اليوئنديبي، بصفت  (د)
صفته بولي، الرئيسية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومن خالل البنك الد

حلول ن يعدا، بية، أالوكالة المنفذة الرئيسية لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
القة إلى وع بالعسنوية لوحدة إدارة المشرمالي للنفقات التقرير االجتماع الحادي والثمانين، نموذج 

 قطاعي اإلنتاج واالستھالك.

  )80/80(المقرر 

 ولى)يحة األخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين (المرحلة الثانية، الشر

  اللجنة التنفيذية: قررت 258

روكربونية إنتاج المواد الھيدروكلوروفلواإلحاطة علما بتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة   (أ)
  الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛ للصين الذي تناول بحثه

النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إرجاء  (ب)
ت ناقشالحسبان المإلى االجتماع الحادي والثمانين أخذ في ا معدلوترحب بتقديم مقترح مشروع 

  .اميةاألم حالشرائإلى التي دارت خالل االجتماعين التاسع والسبعين والثمانين، وخاصة بالعالقة 

  )80/81(المقرر 
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 من جدول األعمال: مسائل أخرى 13البند 

 الخاصة حالة دومينيكا

 /مبرإعصار الفئة الخامسة الذي ضرب البلد في سبت بعدالمكسيك الوضع في دومينيكا من وصف عضو  259
دة مكتب وح وتضررلبلد. ھذا اواقترح أن توافق اللجنة التنفيذية على تمويل المساعدة الطارئة ل 2017 أيلول
ً بالغ اً رون الوطنية ضراألوز  ماتھابالتزا للوفاء اجھودھ أقصى لتبذ ةي. ومع ذلك، کانت وحدة األوزون الوطنا

تقديم مثل ھذه ھناك سابقة ل أنباألمانة  ةممثل وذّكرت. 2016لعام  7البرنامج القطري والمادة  ناتايوقدمت ب
لزال عام زي بعد ھايتأموال إضافية ل یعل ةيذيعندما وافقت اللجنة التنف ن،يمساعدة في االجتماع الحادي والستال

نة جللإلى ا قدم تقريراببعثة إلى دومينيكا وسي سيرسلاليونيب االجتماع بأن اليونيب ممثل  بلغفي ذلك البلد. وأ 2010
 .الحادي والثمانيناالجتماع في  التنفيذية

 :التنفيذية اللجنة قررتو 260

زيز كمساعدات طارئة إضافية من أجل التع أمريكي دوالر 20.000مبلغ على تقديم  أن توافق  )أ(
طنية ن الوالمؤسسي لدومينيكا، على أساس استثنائي، مع مراعاة الظروف التي تواجه وحدة األوزو

 ؛2017 أيلول /بعد تدمير الھياكل األساسية للبلد بسبب اإلعصار في سبتمبر

يجية استراتن، الحادي والثمانيأن يقدم إلى االجتماع  الرئيسيةالوكالة  تطالب اليونيب بصفتهأن و  )ب(
 اإلعصار. قبل التنفيذ وخطة عمل لمساعدة البلد في العودة إلى مستويات

  )82/80(المقرر

  والثمانين والرابع والثمانينالتنفيذية الثالث  اللجنةمواعيد وأماكن انعقاد اجتماعي 

 وأماكن لمواعيدتتضمن خيارات  التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/Inf.2األمانة الوثيقة ةممثل تقدم 261
  والثمانين والرابع والثمانين.للجنة التنفيذية الثالث ا انعقاد اجتماعي

 :اللجنة التنفيذية قررتو 262

في مونتريال،  2019 أيار /مايو 31إلى  أيار /مايو 27في الفترة من والثمانين الثالث  اعقد اجتماعھ  )أ(
  كندا، في مكان يحدد الحقا؛

تشرين  /مبرنوف 22تشرين الثاني إلى  /نوفمبر 18في الفترة من الرابع والثمانين  اعقد اجتماعھ  )ب(
 في مونتلایر، كندا، في مكان يحدد الحقا. 2019الثاني 

  )80/83(المقرر 

  من جدول األعمال: اعتماد التقرير 14البند 

 ةاعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيق 263
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/L.1.  
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 من جدول األعمال: اختتام االجتماع 15البند 

لسويد قد كومة اوفي اختتام االجتماع، عقب إعالن من ممثل النمسا، رحبت اللجنة التنفيذية باألخبار أن ح 264
 صدقت على تعديل كيغالي.

 ھا ستغادربھا وأنانتداحكومتھا  تداد من ھولندا قد أعوعالوة على ذلك، أعلن الرئيس أن السيدة جودي ألكامي 265
 لتنفيذ واجبات أخرى بعد سنوات كثيرة مثمرة وبناءة في المشاركة كعضو في اللجنة التنفيذية.

ة في الساع الجتماعاتبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام و ميدااإلقرار بمساھمة السيدة ألكعقب و 266
 .2017مبر/ تشرين الثاني نوف 17مساء يوم الجمعة، الموافق  5:43
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 الدخل
اإلسهامات التي وصلت :

3,306,971,478    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 
8,659,024    أذونات الصرف الموجودة 

163,396,333    التعاون الثنائي
218,505,983    الفوائد المكتسبة*

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

3,718,519,425مجموع الدخل

تخصيصات **واحتياطيات 

                               856,140,534برنامج األمم المتحدة االنمائي .
                               308,058,127برنامج األمم المتحدة للبيئة.

                               885,511,632منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .
                            1,248,028,876البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 
-ناقص التصحيحات

                                                  3,297,739,169مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991- 2019)

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

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

تكاليف استراتيجية االعالم (2004-2003)

                                                            104,750   بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004  
                                                     163,396,333التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                                                       33,465,312    خسائر /مكاسب في القيمة

                                                  3,636,147,005مجموع التخصيصات واالحتياطات

73,713,395أموال نقدية
أذونات صرف: 

20188,659,025
0غير مجدولة

8,659,025                                                         

                                                       82,372,420الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

**تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها الوكاالت المنفذة بعد(**)
2015 و المبالغ الموافق عليها في الفترة من  2015 إلى 2019.  وتعكس أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النهائية لعام

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

إلى غاية 14 نوفمبر /تشرين الثاني 2017
الجدول األول: حالة الصندوق من 1991 إلى 2017 (بالدوالرااألمريكي)

(الصين) ذات قيمة 724.141 دوالر أمريكي .(*) بما 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

206,611,034381,555,255418,444,981407,980,375418,167,314340,065,914375,506,207373,000,439385,639,9583,306,971,478دفعات نقدية / وصلت

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,349,20318,831,40813,696,47512,481,39712,101,019163,396,333مساعدة ثنائية

8,659,0258,659,024(0)                       (1)                    (0)                      0                 -                     -                     -0إذونات صرف

210,977,289393,465,069439,803,048429,283,071465,516,517358,897,322389,202,682385,481,836406,400,0023,479,026,835مجموع الدفعات

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

24,051,95231,376,27832,763,96110,980,0388,650,5269,256,41010,578,82611,591,70129,798,528169,048,218تعھدات غير مسددة

%95.37%93.17%97.08%97.35%97.49%98.18%97.51%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعھدات

212,553,441                         -5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,6316,615,053الفوائد المكتسبة

                                                       

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

217,743,036423,288,168485,712,161484,354,955486,277,143405,812,320403,294,966397,901,299408,182,8363,712,566,884مجموع 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 

210,977,289393,465,069439,803,048429,283,071465,516,517358,897,322389,202,682385,481,836406,400,0023,479,026,835مجموع الدفعات

%95.37%93.17%97.08%97.35%97.49%98.18%97.51%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعھدات

217,743,036423,288,168485,712,161484,354,955486,277,143405,812,320403,294,966397,901,299408,182,8363,712,566,884مجموع الدخل

24,051,95231,376,27832,763,96110,980,0388,650,5269,256,41010,578,82611,591,70129,798,528169,048,218مجموع اإلسھامات غير المسددة 

%4.63%6.83%2.92%2.65%2.51%1.82%2.49%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 14 نوفمبر /تشرين الثاني 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

118,987118,9870000أندورا

76,324,09774,713,1891,610,907000أستراليا*

39,001,55138,869,761131,790000النمسا

1,212,894311,68300901,2110أذربيجان

3,411,487326,348003,085,1390بيالروس

00-48,490,04948,490,05000بلجيكا

1,728,8111,728,8110000بلغاريا

133,767,705124,011,9689,755,736000  كندا*

00-928,655928,65500كرواتيا

1,077,5291,077,5290000قبرص

12,184,47511,896,905287,570000الجمھورية التشيكية

32,214,56232,053,509161,053000الدانمرك

717,491717,4910000استونيا

25,179,27524,780,117399,158000فنلندا

280,318,014252,417,05916,529,899011,371,0560فرنسا

397,570,692322,525,32465,104,2138,659,0241,282,1310ألمانيا

22,871,72715,757,570007,114,1570اليونان

11,16611,1660000الكرسي الرسولي

8,407,2307,823,15946,4940537,5770ھنغاريا

1,485,5671,430,0170055,5500آيسلندا

14,484,63114,484,6310000آيرلندا

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

00-221,035,026203,167,05817,867,9690ايطاليا

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

1,816,530617,980001,198,5500كازاخستان

286,549286,5490000الكويت

958,831958,8300000التفيا

374,332374,3320000ليختنشتاين

1,512,9631,019,99500492,9680ليتوانيا

3,437,3183,437,3180000لكسمبرغ

364,540332,2050032,3350مالطة

275,738275,7380000موناكو

76,526,45376,526,4520000ھولندا

11,040,58211,040,5810000نيوزيلندا

31,152,34131,152,3400000النرويج

16,91516,9150000بنما

19,767,04519,654,045113,000000بولندا

18,402,02511,191,95947,93507,162,1320البرتغال

00-2,713,4692,713,46900رومــانيا

128,029,73619,564,442666,6760107,798,6180االتحاد الروسي

45,23145,2310000سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

00-4,177,9024,161,38016,5230سلوفاكيا

2,537,2762,537,2760000سلوفينيا

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

118,480,950107,216,6305,255,99206,008,3280اسبانيا

00-48,903,79847,329,4451,574,3530السويد

53,253,73351,340,5031,913,230000سويسرا

134,89949,0860085,8130طاجيكستان

293,2455,76400287,4810تركمانستان**

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

559,639559,6390000اإلمارات العربية المتحدة

00-255,194,381254,629,381565,0000المملكة المتحدة

10-827,212,755805,645,56521,567,1910الواليات المتحدة األمريكية

832,574188,60600643,9680أوزبكستان

3,648,075,0533,306,971,478163,396,3338,659,024169,048,2180المجموع الفرعي

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

3,693,830,1353,306,971,478163,396,3338,659,024214,803,300المجموع 

*

**

***

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 14 نوفمبر /تشرين الثاني 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

48,50448,504000أندورا

12,574,44312,574,443000أستراليا

4,838,1904,838,190000النمسا

242,517000242,517أذربيجان

339,522226,34800113,174بيالروس

6,050,7696,050,769000بلجيكا

284,955284,955000بلغاريا

18,091,67718,091,677000  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

43,295,12725,977,0767,317,7738,659,0251,341,253ألمانيا

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

26,967,75324,877,3032,090,45000ايطاليا

65,679,33365,359,260320,07300اليابان

733,611489,07400244,537كازاخستان

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

5,159,5235,159,523000النرويج

0-5,583,9275,583,92700بولندا

2,873,8110002,873,811البرتغال

1,370,2141,370,214000رومــانيا

0-14,781,33614,114,660666,6760االتحاد الروسي

18,18918,189000سان مارينو

0-1,036,7551,036,75500سلوفاكيا

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

0-94,948,52994,948,52900الواليات المتحدة األمريكية

90,94200090,942أوزبكستان

436,198,530385,639,95812,101,0198,659,02529,798,528المجموع 

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

437,500,000385,639,95812,101,0198,659,02531,099,998المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59

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

إلى غاية 14 نوفمبر /تشرين الثاني 2017
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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            6,030,5596,030,558.83  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
14,431,7095,772,6841,545,0895,772,6831,341,253ألمانيا
1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي
537,577537,577ھنغاريا
54,56654,566آيسلندا
0               844,763844,763.00آيرلندا
800,302800,302اسرائيل
282,5000            8,989,2518,706,751.00ايطاليا
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
0            1,719,8411,719,841.00النرويج
0            1,861,3091,861,309.00بولندا

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

0            4,927,1124,927,112.00االتحاد الروسي
0                   6,0636,063.00سان مارينو
0               345,585345,585.00سلوفاكيا
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
0          32,083,33332,083,333.00الواليات المتحدة األمريكية

30,31430,314أوزبكستان

145,833,333115,346,3021,827,5895,772,68322,886,759المجموع

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

2017 /تشرين الثاني 14 نوفمبر 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
0-14,431,7098,659,0252,886,3422,886,342ألمانيا
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

0              244,537244,537.00كازاخستان
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

144,983,927132,051,2686,612,6272,886,3423,433,691المجموع 

849,406  إسھامات متنازع فيھا*

145,833,333132,051,2686,612,6272,886,3423,433,691المجموع
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 /تشرين الثاني 14 نوفمبر 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

0                      244,537244,537.00كازاخستان

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

145,381,269138,242,3883,660,8033,478,079المجموع 
452,064452,064  إسھامات متنازع فيھا*

145,833,333138,242,3883,660,8033,930,143المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59

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

2017 /تشرين الثاني 14 نوفمبر 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

40,914,18532,731,3488,182,83700ألمانيا

3,526,029280,000003,246,029اليونان

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

386,718128,90600257,812كازاخستان

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

397,073,537373,000,43912,481,397011,591,701المجموع

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

400,551,447373,000,43912,481,397015,069,611المجموع
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 14 نوفمبر /تشرين الثاني 2017



Annex I
Page 9

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

05,494,343-13,638,0625,455,2252,688,494ألمانيا

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

(0)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

8,457,364(0)132,912,645120,248,0784,207,203المجموع

714,323714,323  إسھامات متنازع فيھا*

133,626,968120,248,0784,207,20309,171,688المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59

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

2017 /تشرين الثاني 14 نوفمبر إلى غاية
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

11,90711,9070أندورا

3,287,8993,287,8990أستراليا

1,447,4921,447,4920النمسا

25,51425,514أذربيجان

71,43971,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8845,454,8840  كندا

0كرواتيا

78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمهورية التشيكية

1,251,8851,251,8850الدانمرك

68,03768,0370استونيا

962,727962,7270فنلندا

10,414,79810,324,39890,4000فرنسا

(2,766,731)13,638,06213,638,0622,766,731ألمانيا

1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي

494,971494,9710هنغاريا

71,43971,4390آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,157653,157اسرائيل

8,502,9528,502,9520ايطاليا

21,312,66021,312,6600اليابان

128,9060128,906كازاخستان

64,63564,6350التفيا

15,30815,3080ليختنشتاين

110,560110,5600ليتوانيا

153,084153,0840لكسمبرغ

28,91628,9160مالطة

5,1035,1030موناكو

3,155,2263,155,2260هولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110النرويج

1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال

301,065301,0650رومــانيا

2,724,8912,724,8910االتحاد الروسي

5,1035,1030سان مارينو

241,532241,5320سلوفاكيا

175,196175,1960سلوفينيا

5,403,8575,403,8570اسبانيا

1,809,7901,809,7900السويد

1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان

147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

28,364,32328,364,3230الواليات المتحدة األمريكية

17,00917,009أوزبكستان

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

969,010969,010  إسهامات متنازع فيها*

133,462,239129,310,9012,857,1311,294,207المجموع
مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59

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

إلى غاية 14 نوفمبر /تشرين الثاني 2017
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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

1,175,343280,000895,343اليونان

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

128,9060128,906كازاخستان

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

131,667,662123,441,4605,417,0632,809,140المجموع

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

133,462,239123,441,4605,417,0634,603,717المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59

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

إلى غاية 14 نوفمبر /تشرين الثاني 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

24,664,93424,067,481597,45300ايطاليا

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

140,801000140,801كازاخستان

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

10,578,826(1)399,781,507375,506,20713,696,475المجموع

405,792000405,792  إسھامات متنازع فيھا*

110,984,618-400,187,299375,506,20713,696,475المجموع
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59

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

إلى غاية 14 نوفمبر /تشرين الثاني 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

46,934046,934كازاخستان

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

9,202,343(1)133,398,070120,005,7244,190,004المجموع

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

2017 /تشرين الثاني 14 نوفمبر إلى غاية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم 
المتحدة االنمائي

ھاء
برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
أمين الصندوق

د+ه+و+ز+ح=ط      
المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -كندا

00                 -                   -                   -                   -0                      -                           -فرنسا

8,659,0258,659,025                 -                   -                   -                   -8,659,0258,659,025                           -ألمانيا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -ھولندا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -المملكة المتحدة

00                 -                   -                   -                   -00                           -الواليات المتحدة األمريكية

8,659,0258,659,025                 -                   -                   -                   -8,659,0258,659,025                           -المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59

الجدول 14: حالة أذونات الصرف إلى غاية 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 (دوالر أمريكي)

أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا

البلد
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                                3,101,923.81                         201234,479,816.33 - 2005                         37,822,572.11               31,377,892.52                    37,801,368.39دوالر كنديكندا2012 - 2004

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

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

2,314,006.88                 03/02/2012TREASURER1,520,302.52                           03/02/20122,002,998.57                           (311,008.31)                                  

الجدول 15:سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2017 الى غاية  14 نوفمبر /تشرين الثاني 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

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

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

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

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

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي

2,314,006.60                 08/08/2012TREASURER1,520,302.52                           08/08/20121,881,982.56                           (432,024.04)                                  

9,121,815.12                           9,121,815.12                           

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

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

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

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

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

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

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

9,121,815.12                           9,121,815.12                           

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

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

                                  (172,809.89)                               08/08/2012752,792.86                               608,121.00أمين الخزانة08/08/2012                    925,602.75

                                  (110,659.77)                               12/02/2013814,942.98                               608,121.01أمين الخزانة12/02/2013                    925,602.75

                                  (114,065.27)                               12/08/2013811,537.48                               608,121.01أمين الخزانة12/08/2013                    925,602.75

                                  (101,416.35)                               11/02/2014824,186.40                               608,121.01أمين الخزانة11/02/2014                    925,602.75

                                  (111,450.37)                               12/08/2014814,152.39                               608,121.00أمين الخزانة12/08/2014                    925,602.76

3,648,726.04                           4,818,811.54                           

               13,638,061.59                      9,823,495.77يوروBU 113 1001 01ألمانيا24/01/20132012

                                    (78,932.48)                           12/02/20132,194,077.79                           1,637,249.30أمين الخزانة12/02/2013                 2,273,010.27

                                    (88,101.08)                           12/08/20132,184,909.18                           1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2013                 2,273,010.26

                                    (52,409.05)                           11/02/20142,220,601.22                           1,637,249.30أمين الخزانة11/02/2014                 2,273,010.27

                                    (81,060.92)                           12/08/20142,191,949.36                           1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014                 2,273,010.27

                                  (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

                                  (150,175.85)                               14/11/2017759,028.26                               654,893.73أمين الخزانة14/11/2017                    909,204.11

أمين الخزانةالرصيد                              (0.00)

               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

4,329,512.66                 10/08/2016TREASURER3,159,115.50                           10/08/20163,502,511.35                           (827,001.31)                                  

1,443,170.89                 10/02/2017TREASURER1,053,038.50                           10/02/20171,123,065.56                           (320,105.33)                                  
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 المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

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

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي

1,443,170.89                 14/11/2017TREASURER1,053,038.50                           14/11/20171,227,211.07                        (215,959.82)                                  

2,886,341.75                 BALANCETREASURER1,053,038.50                           10/02/20161,168,978.04                           (1,717,363.71)                               

13/01/20172017GermanyBU 117 1000 01Euro8,424,308.00                      11,545,367.08               

2,886,341.77                 10/02/2017TREASURER2,106,077.00                           10/02/20172,246,131.12                           (640,210.65)                                  

2,886,341.77                 14/11/2017TREASURER2,106,077.00                           14/11/20172,454,422.14                        (431,919.63)                                  

5,772,683.54                 

                                                 -                           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

4,920,000.00                           4,920,000.00                           

                                                 -                           02/11/20062,000,000.00                           2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006                 3,159,700.00                      3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة01/03/20062005

                                                 -                           25/10/20071,159,700.00                           1,159,700.00أمين الخزانة25/10/2007

3,159,700.00                           3,159,700.00                           

                                                 -                           25/10/20072,500,000.00                           2,500,000.00أمين الخزانة25/10/2007                 7,315,000.00                      7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006

                                                 -                           19/11/20082,500,000.00                           2,500,000.00أمين الخزانة19/11/2008

                                                 -                           11/05/20092,315,000.00                           2,315,000.00أمين الخزانة11/05/2009

7,315,000.00                           7,315,000.00                           

                                                 -                           19/11/20082,341,500.00                           2,341,500.00أمين الخزانة19/11/2008                 4,683,000.00                      4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/02/20082008

                                                 -                           11/05/20092,341,500.00                           2,341,500.00أمين الخزانة11/05/2009

4,683,000.00                           4,683,000.00                           

                 5,697,000.00                      5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/04/20092009

                                                 -                        11/05/20091,900,000.00                        1,900,000.00أمين الخزانة11/05/2009

                                                 -                        04/11/20101,900,000.00                        1,900,000.00أمين الخزانة04/11/2010

                                                 -                        03/11/20111,897,000.00                        1,897,000.00أمين الخزانة03/11/2011
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المجموعغير مجدولةالمستحقة في 2018

0فرنسا

ألمانيا
20162,886,3422,886,342
20175,772,6845,772,684

الواليات المتحدة األمريكية 
0

8,659,02508,659,025

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  

الجدول16: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 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 31(إلى 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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مجموع فترة 200020012002البلدان
السنوات الثالث

مجموع فترة 200320042005
السنوات الثالث

مجموع فترة 200620072008
السنوات الثالث

مجموع فترة 200920102011
السنوات الثالث

مجموع فترة السنوات 201220132014
الثالث

مجموع فترة 201520162017
السنوات الثالث

المجموع 

453,465284,830671,945675,643678,4042,025,9922,833,291(31,711)(136,924)727,511(263,612)830,366160,757(1,003,839)(629,928)(338,494)(35,417)122,206387,899288,692798,7970000أستراليا

134,021237,977146,967518,96595,83735,46037,963169,260336,069307,944358,3571,002,370292,516(387,336)(308,115)(116,929)37,708(1,682,143)(730,189)(557,480)(394,474)300,733231,653139,014671,400النمسا

49,306354,026113,532516,864240,379105,77411,341357,494428,979369,670440,9001,239,5492,307,848(544,783)(257,784)(162,931)(124,068)282,630319,544136,550738,7240000بلجيكا

(494,729)386,946189,113278,671617,5251,085,308786,426914,286918,2642,618,977(26,489)346,99166,444(1,892,084)(732,607)(782,838)(376,639)(3,211,913)(1,436,927)(1,237,624)(537,361)175,291236,991105,756518,037كندا

0000000000000000000058,22546,86452,967158,056158,056كرواتيا

0000000000000000000019,02816,75019,64155,41955,419قبرص

13,89725,618039,5150000000050,94318,62964,391133,96365,04141,74266,460173,24387,879150,906140,579379,365726,085الجمھورية التشيكية

103,043120,109131,509354,662122,68667,24515,246205,177292,204331,183301,892925,279213,394(228,663)(228,663)00(1,475,201)(472,503)(501,349)(501,349)138,148230,83363,159432,141الدانمارك

0000000000003,4324,5152,88510,8323,7434,4342,00410,18116,03615,45918,02049,51670,529إستونيا

112,329102,61274,540289,48251,53158,81219,771130,114206,091236,786198,749641,62663,002(318,705)(227,926)(68,319)(22,461)(1,006,012)(299,025)(432,559)(274,428)115,890141,49669,112326,498فنلندا

(5,631,033)1,036,279741,826884,1162,662,221404,1551,832,4681,939,7204,176,3432,271,1392,650,71604,921,855(3,983,523)(1,734,496)(1,342,570)(906,457)(7,728,533)(2,351,126)(2,420,064)(2,957,343)(5,679,396)(2,012,884)(2,133,234)(1,533,277)فرنسا

1,709,0031,718,124734,8054,161,932699,3551,445,6131,887,7514,032,7182,131,6241,421,299640,2114,193,1348,316,552(4,062,042)(20,902)(2,271,129)(1,770,011)0000(9,191)(1,068,824)(1,166,039)2,225,672ألمانيا

(1,340,447)85,320130,608135,311351,23800000000(219,613)(113,463)(87,384)(18,766)(1,394,182)(540,760)(514,503)(338,919)(77,889)(95,334)017,445أليونان

(76,259)000000000000(76,259)(75,909)(6,254)000000005,904ھنغاريا

27,74527,37924,68779,8113,69946304,162000051,218(2,665)8,012(5,208)(5,469)(66,070)(31,502)(20,467)(14,101)4,50320,00411,47435,981اسلندا

73,37967,98267,477208,83800000000127,10592,08357,109276,29849,73355,34618,860123,938163,581166,666153,290483,5361,092,611إرلندا

1,403,6831,421,314466,9793,291,97600000000000000001,842,4021,773,5222,076,5555,692,4808,984,455إيطاليا

(2,483)000000000000(2,483)(4,657)(132)000000002,306التفيا

21,20515,55514,55251,312000031,49635,22228,13994,85715,647(24,249)(24,613)(5,318)5,682(159,295)(76,291)(43,236)(39,767)18,60621,05213,36553,022لكسمبرغ

000000000000000000007,7427,742015,48515,485مالطا

(572)00002444471258160000(1,388)(1,270)(301)00000000183موناكو

53,47985,70290,104229,285374,615(79,955)(34,718)(21,158)(24,078)45,16323,265068,42800000000107,68139,02510,150156,856نيوزيلندا

148,293172,588521,680503,21901,024,8991,468,387(21,702)341,655134,269119,389595,31245,997(496,734)(333,493)(162,592)(649)172,3220000(108,545)137,439143,427النرويج

00000000000000000000349,495440,584339,1741,129,2531,129,253بولندا

198,16200000000000000000000198,162(5,098)83,230120,030البرتغال

000000000000000000002,499,4122,137,35304,636,7654,636,765االتحاد الروسي

000000000000000000001,3801,1239263,4293,429سان مارينو

000000000000000012,12816,9997,01336,14058,03765,91947,679171,636207,776سلوفاكيا

385,321507,791665,1301,558,243445,33191,123563,6601,100,1131,251,6041,023,63202,275,2373,470,827(1,462,766)(1,066,425)(309,097)(87,244)00000000اسبانيا

45,99398,759466,205464,619520,8691,451,6931,012,210(14,051)222,108382,43638,723643,26866,817(488,218)(345,164)(124,535)(18,518)(1,303,554)(533,162)(485,076)(285,316)51,613271,090287,559610,262السويد

(1,620,902)150,856177,127223,067551,050(42,799)(68,652)29,015(3,162)(353,904)(448,812)59,80835,100(425,410)(377,820)(58,037)10,447(1,678,983)(569,795)(699,015)(410,173)163,059147,01819,068329,145سويسرا

811,0711,973,1002,517,6995,301,8711,577,170(187,158)(472,947)374,972(89,182)2,293,6892,089,0591,940,1876,322,935(2,570,270)(676,642)(1,105,442)(788,186)(7,667,619)(2,983,729)(2,225,143)(2,458,748)377,410(164,852)496,69945,563المملكة المتحدة 

19,444,74511,851,27341,272,61430,108,278(18,191,030)(27,373,505)3,104,182المجموع 
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التعليقاتالموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھا
201820192020

عنصر الموظفين10
جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى موظفو المشروعات (الوظيفة والدرجة)1100

التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة
01(D2)              300,466             291,714             283,218كبير الموظفين
02(D1)              296,523             287,886             279,501نائب كبير الموظفين
03(P4)              209,636             203,530             197,602موظف إدارة البرامج
04(P5) 267,956             260,152             252,575نائب كبير الموظفين للشؤون المالية واالقتصادية             
05(P5)              267,956             260,152             252,575كبير موظفي إدارة المشروعات
06(P5)              267,956             260,152             252,575كبير موظفي إدارة المشروعات
07(P5)              267,956             260,152             252,575كبير موظفي إدارة المشروعات
08(P4)              241,521             234,486             227,657موظف إدارة المعلومات
09* (P5)              240,413             233,411             226,613كبير موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق
10(P5)              267,956             260,152             252,575كبير موظفي الرصد والتقييم
11(P3/P2) تم تعديلھا لتعكس مستوى التمويل الصحيح             164,681             159,884             155,227 موظف إدارة البرامج
12(P4)              177,793             172,614             167,587موظف شبكة المعلومات
14(P4)              208,803             202,721             196,817كبير موظفي إدارة البرامج
15(P2)              143,286             139,113             135,061الموظف المساعد لإلدارة
16(P2 )              143,286             139,113             135,061 موظف مساعد معني بقاعدة البيانات
السنة السابقة98

          3,466,189          3,365,232          3,267,216المجموع الفرعي1199
االستشاريون1200

75,00075,00075,000مشروعات و مراجعات تقنية إلخ...01
دراسة للتكاليف اإلدارية*02

               75,000               75,000               75,000المجموع الفرعي1299
موظفو الدعم اإلداري1300

01(G7) تم إلغاء الوظيفة واالستعاضة عنھا بالوظيفة 1115 نتيجة الترقية إلى P2مساعد إداري
02(G7)              112,947             109,657             106,463مساعد خدمات االجتماعات
03(G6)              106,872             103,759             100,737مساعد برامج
04(G6)                89,604               86,994               84,460مساعد برامج
05(G5)                83,664               81,227               78,861مساعد برامج
06(G6)              106,873             103,760             100,738مساعد معني بعمليات الحاسوب
07(G5)                88,425               85,849               83,349مساعد برامج
08(G6)                94,857               92,094               89,412سكرتير/كاتب، موظف إداري
09(G4)                72,272               70,167               68,123كاتب تسجيل
10(G7) تم إلغاء الوظيفة واالستعاضة عنھا بالوظيفة 1116 نتيجة الترقية إلى P2                         -                         -                        -مساعد لقواعد البيانات
11(G5)                83,664               81,227               78,861مساعد برامج، للرصد والتقييم
12(G6) ممولة من تكاليف دعم البرامج                         -                         -                        -مساعد معني بنظام المعلومات اإلدارية المتكامل
13(G5)                83,664               81,227               78,861مساعد برامج
14(G5)                81,227               78,861               76,565مساعد برامج
15(G7) ممولة من تكاليف دعم البرامج                         -                         -                        -الموظف المساعد للموارد البشرية

          1,004,068             974,824             946,431المجموع الفرعي
تكاليف خدمة المؤتمرات1330
اللجنة التنفيذية1333              355,800             355,800             355,800خدمات االجتماعات:
اللجنة التنفيذية1334              355,800             355,800             355,800خدمات االجتماعات:
اللجنة التنفيذية1336 خدمات االجتماعات:
استنادا إلى اجتماعين كل عام في الفترة 2018-2020               18,800               18,800               18,800المساعدة المؤقتة1335
تكاليف  اللجنة التنفيذية1335

             730,400             730,400             730,400المجموع الفرعي
          1,734,468          1,705,224          1,676,831مجموع الدعم اإلداري1399

ال تشتمل على تخصيص لنفقات غير مسجلة لعام 2016 قدرھا 62.808 دوالرات أمريكية تتألف من: البند 1201: دراسة للتكاليف اإلدارية (37.600 دوالر أمريكي)، والبند 4102: نفقات البرمجيات (9.240 دوالرا أمريكيا)، والبند 5105: صيانة الشبكة (3.285 دوالرا أمريكيا)، والبند 5301: االتصاالت (12.683*

مالحظة: تكاليف الموظفين تحت البندين 1100 و1300 ستُخفض بمقدار 274447 دوالرا أمريكيا استنادا إلى فروق التكاليف الفعلية لعام 2016 بين تكاليف الموظفين في مونتريال وتكاليف الموظفين في نيروبي التي تغطيھا حكومة كندا.(1)

تتم إعادة الفرق بين الدرجتين P4 و P5(28000 دوالر أمريكي) وتحميلھا على رسوم الخزانة.

المرفق الثاني

ميزانيات أمانة الصندوق  الموافق عليھا لعام 2017 والمنقحة لعامي 2018 و2019 والمقترحة لعام 2020



التعليقاتالمقترحةالمنقحةالمنقحة
201820192020

السفر في مھام رسمية1600
استنادا إلى خطة السفر المؤقتة             208,000             208,000             208,000تكاليف البعثات01
02(4) مخصصات لعقد أربعة اجتماعات للشبكة في السنة               50,000               50,000               50,000اجتماعات الشبكات

             258,000             258,000             258,000المجموع الفرعي1699
          5,533,658          5,403,456          5,277,047مجموع العنصر1999

عنصر التعاقدات20
2100

رسوم ثابتة وفقا لالتفاق مع أمين الخزانة (المقرر 59/51(ب))             500,000             500,000             500,000خدمات الخزانة (المقرر 59/51(ب))01
االستشارات المؤسسية02

2200
دراسات مختلفة01
                     -                     -                    -العقود المؤسسية02

             500,000             500,000             500,000مجموع العنصر2999
عنصر المشاركة في االجتماعات30

5 لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية3300 السفر وبدل اإلقامة اليومي لمندوبي بلدان المادة
01

سفر الرئيس ونائب الرئيس
تغطي تكاليف السفر بخالف حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية               15,000               15,000               15,000

2017 و2018 و2019)02 (3 في عام على أساس اجتماعين في العام للفترة 2018-2020             150,000             150,000             150,000اجتماعات للجنة التنفيذية
             165,000             165,000             165,000مجموع العنصر3999

عنصر المعدات40
المعدات المستھلكة4100

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               12,285               12,285               12,285األدوات المكتبية01
(البرمجيات والمستلزمات والمراكز والحواالت02 استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               10,530               10,530               10,530الحواسيب المستھلكة

               22,815               22,815               22,815المجموع الفرعي4199
المعدات غير المستھلكة4200

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               13,000               13,000               13,000الحواسيب والطابعات01
02

المعدات المستھلكة األخرى (الرفوف واألثاث)
5,850                 5,850                 5,850                 

               18,850               18,850               18,850المجموع الفرعي4299
مباني المكاتب4300

01

إيجارات مباني المكاتب***

سيتم تحميل مبلغ 52.890 على الميزانية. وستغطي حكومة كندا الرصيد نتيجة             870,282             870,282             870,282
فروق التكاليف وستُخفض المخصصات

             870,282             870,282             870,282المجموع الفرعي
             911,947             911,947             911,947مجموع العنصر4999

عنصر التكاليف المتنوعة50
تشغيل وصيانة المعدات5100

(الحبارة وطباعة باأللوان) 01 استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                 8,100                 8,100                 8,100الحواسيب والطابعات
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                 8,000                 8,000                 8,000صيانة مباني المقر02
(المكتب)03 استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               15,000               15,000               15,000تأجير الطابعات
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                 8,000                 8,000                 8,000تأجير معدات االتصاالت04
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               10,000               10,000               10,000صيانة الشبكة05

               49,100               49,100               49,100المجموع الفرعي5199
تكاليف النسخ5200

               10,710               10,710               10,710اجتماعات اللجنة التنفيذية والتقارير إلى مؤتمر األطراف01
               10,710               10,710               10,710المجموع الفرعي5299
التكاليف المتنوعة5300

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               58,500               58,500               58,500االتصاالت01
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                 9,450                 9,450                 9,450رسوم الشحن02
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة                 4,500                 4,500                 4,500رسوم المصارف03
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               20,137               20,137               20,137تدريب الموظفين05
ضريبة على المنتوجات و الخدمات06
ضريبة المبيعات في كيبيك04

               92,587               92,587               92,587المجموع الفرعي5399
الضيافة والترفيه5400

على أساس اجتماعين في العام للفترة 2018-2020               16,800               16,800               16,800تكاليف الضيافة01
               16,800               16,800               16,800المجموع الفرعي5499
             169,197             169,197             169,197مجموع العنصر5999

          7,279,802          7,149,600          7,023,191المجموع الكلي

(%9)  تطبق على تكاليف الموظفين فقط             402,323             390,605             379,228تكاليف دعم البرامج
          7,682,125          7,540,205          7,402,419التكاليف التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف

          7,961,748          7,829,038جدول الميزانية السابق

          7,682,125            (421,543)           (426,619)زيادة/انخفاض
*** يعوض تأجير المباني بمبلغ 579.964 دوالر أمريكي (استنادا إلى عام 2016) ويغطيه الفرق في التكلفة لحكومة كندا وسيحمل الصندوق المتعدد األطراف المبلغ المتبقي البالغ 54.526 دوالر أمريكي
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التعليقاتالموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھا
201820192020المستشارون 1200

118,050تقييم قطاع خدمة التبريد01

02
دراسة نظرية لتقييم إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

15,000لمساعدة تعديل كيغالي
سفر الموظفون1600

33,800تكاليف البعثات01
3,930اجتماع الشبكة02

المتفرقات5300
4,000متنوعات01

174,780المجموع الكلي

 ميزانية الرصد والتقييم لعام 2017  
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  الثالثالمرفق 

  المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ

 

عنوان المشروعالوكالةالبلد/رمز المشروع
الصين

(CPR/ARS/56/INV/473)
 أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننةخطة قطاعية إلزالة استھالك الكلوروفلوروكربون في قطاع  يونيدو

مصر
(EGY/ARS/50/INV/92) 

 أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة تصنيع أيروصولإزالة استھالك الكلوروفلوروكربون في  يونيدو
 

السودان
(SUD/FUM/73/TAS/36)

 مساعدة تقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع ما بعد الحصاد يونيدو

الجمھورية العربية السورية
(SYR/REF/62/INV/103) 

ب من تصنيع معدات تكييف ھواء تكاملية وألواح العزل برغاوى 141- الھيدروكلوروفلوروكربونو 22- كلوروفلوروكربونإزالة الھيدرو يونيدو
 ريثان الجاسئة في مجموعة الحافظوالبولي
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  الرابع المرفق

  عنھا تقديم تقارير حالة اضافية مشروعات طلب

 التوصياتعنوان المشروع/رمز المشروعالوكالةالبلد
  – الدعم المؤسسي نديبيئيوكوبا

Phase X: 1/2016-12/2017 
(CUB/SEV/75/INS/54) 

مع مالحظة أن التأخير يرجع إلى  يونديبيتوقيع االتفاق بين الحكومة و رصد
  .التغييرات والتدابير الداخلية في الحكومة

لبنان
 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،  نديبيئيو
 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)

(LEB/PHA/75/INV/87) 

الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن األنشطة كان رصد معدل 
 .2017مخطط أن تبدأ بحلول يونية/يولية 

لبنان
 

(المرحلة الثانية،   إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  نديبيئيو
 (إدارة المشروع وتنسيقه)  الشريحة األولى)

(LEB/PHA/75/TAS/88)  

توظيف  الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أنرصد معدل 
 .غرق وقتا أطول من المخططتاالستشاريين يس

سانت كيتس ونيفيس
 

، األولى(المرحلة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  نديبيئيو
 الشريحة األولى)

(STK/PHA/64/TAS/16) 

  .الموافق عليھارصد معدل الصرف المنخفض لألموال 

، األولى(المرحلة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  يونيبأفريقيا الوسطى جمھورية
 الشريحة األولى)

(CAF/PHA/64/TAS/22) 

 رصد إستئناف األنشطة في البلد.

، األولى(المرحلة   إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  يونيبغواتيماال
(GUA/PHA/75/TAS/50)  )الثالثةالشريحة 

أول عملية  رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن
 صرف لم يتم  اإلفراج عنھا

، األولى(المرحلة   إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  يونيبغيانا
(GUY/PHA/74/TAS/24)  )الثانيةالشريحة 

رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن أول عملية 
فراج عنھااإلصرف لم يتم 

، األولى(المرحلة   دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إ يونيبالكويت
 والرصد والتحقق) (قطاع خدمة التبريد )والثانية الشريحة األولى

(KUW/PHA/66/TAS/19); (KUW/PHA/74/TAS/23)

رصد تنفيذ التقدم ومعدل الصرف المنخفض مع مالحظة أن البلد واجه بعض 
 المشاكل عند االنتھاء من التقرير المالى نتيجة إلعادة الھيكلة اإلدارية الداخلية.

حلة األولى، دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (المرخطة إ يونيبمبيقاموز
(MOZ/PHA/73/TAS/25)     الشريحة الثانية)

التوقيع على  رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أن
 االتفاق تأخر بسبب التغييرات الھيكلية واإلدارية في الوزارة

الدعم المؤسسي يونيبناورو
Phase V: 8/2014-7/2016 
(NAU/SEV/72/INS/09) 

الحكومة قامت مؤخرا  مع مالحظة أن واليونيبرصد توقيع االتفاق بين الحكومة 
 بتعيين موظف أوزون جديد

، األولىخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيبقطر
 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)

 (QAT/PHA/65/TAS/17) 

االتفاق لم  لألموال الموافق عليھا مع مالحظة أنرصد معدل الصرف المنخفض 
 يوقع

ألبانيا
 

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة األولى، خطة  يونيدو
 (ALB/PHA/75/INV/30)  )الثالثةالشريحة 

خطة األعمال  مع مالحظة أنرصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا 
 .2017قد تمت الموافقة عليھا في يونية 
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 التوصياتعنوان المشروع/رمز المشروعالوكالةالبلد
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة األولى، خطة  يونيدوالجزائر

(أنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة  )األولىالشريحة 
 ب المستخدم في الكسح ورصد المشروع)141- نلھيدروكلوروفلوروكربو

(ALG/PHA/66/INV/77) 

األنشطة  مع مالحظة أنرصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا 
ن لممكالمتعلقة بالتحقق من معدات خط األساس وتدريب رجال الجمارك لم يكن من ا

 تنفيذھا نتيجة مشاكل في االتصاالت مع الوحدة الوطنية لألوزون

 ولى،إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة األخطة  يونيدوجمھورية أفريقيا الوسطى
(CAF/PHA/64/INV/21)  )األولىالشريحة 

 رصد إستئناف األنشطة في البلد.

أنشطة /إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة  يونيدوالعراق
 )الثانية(المرحلة   استثمارية في قطاع تكييف الھواء

(IRQ/PHA/73/PRP/19) 
(IRQ/REF/73/PRP/20) 

ة نتيج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمشروع إعداد رصد 
جرى ة ويللوضع األمنى في البلد مع مالحظة عقد اجتماع تنسيقى مع األطراف الفاعل

 جمع البيانات

العراق
 

، لىاألوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيدو
 ) (قطاع خدمة التبريد)الثانيةالشريحة 

 (IRQ/PHA/74/INV/23) 

 نىرصد تنفيذ التقدم ومعدل الصرف لألموال الموافق عليھا نتيجة للوضع األم

ليبيا
 

، لىاألوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيدو
 )الرغاوىالشريحة األولى) (قطاع 

 (LIB/PHA/75/INV/36) 

ع م نىرصد تنفيذ التقدم ومعدل الصرف لألموال الموافق عليھا نتيجة للوضع األم
 مالحظة أن معدات مستفيدين يحتفظ بھا المنتج 

 
المغرب

 
، لىاألوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيدو

 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
 (MOR/PHA/65/INV/68) 

 رصد اإلنتھاء من المراجعة

المغرب
 

، لىاألوخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  يونيدو
 التبريد)) (قطاع خدمة الثانيةالشريحة 

 (MOR/PHA/68/INV/69) 

 رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا 

 – الدعم المؤسسي يونيدو تونس
Phase VIII: 4/2015-4/2017 

(TUN/SEV/74/INS/64) 

طة األنش على تركيزالنتيجة رصد معدل الصرف المنخفض لألموال الموافق عليھا 
 من المرحلة السابقة
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 الخامسالمرفـق 

  
  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف واللجنة مملكة البحرينحكومة بين محدث اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

 
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("مملكة البحرين  يمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-

 31,66ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 

  مونتلایر.
 

من  2- 1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلایر لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ألف. ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة -1إليھا في التذييل  المشار

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1فقي للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز -1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
ي) من كل من (االستھالك المؤھل المتبق 3- 3- 4و 3-2-4و 3-1-4 المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف األفقية

  المواد.
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

وكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدر 4-
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحّقق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك 5ووفقا للفقرة الفرعية 

ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 
 نّفذة المعنية.بتكليف من الوكالة الثنائية أو الم

 
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5-

 بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
 

ات المعنّية. ألف لجميع السنو-2من التذييل  2-1ف المحددة في الصف أن يكون البلد قد حقق األھدا  )أ(
وتستثنى  تفاق.والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا اال
ة ماع اللجند اجتالسنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقا

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛ التنفيذية

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 اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20ق عليھا سابقا يزيد عن الشريحة المواف
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  - 4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
د تى موعأو حالسنة التي ُيطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، 

  األخيرة. الشريحةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
سنوية السابقة ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ ال -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 أعاله. 4المبّين في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء  7-

بالـغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجـل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل من ھذه الم
 ألف:-1
 

نوية   (أ) ذ س ة تنفي ي خط ا ف بقاً إم ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع إع
ة  رة الفرعي ع في الفق يح  5مقدمة حسبما ھو متوق دم (د) أعاله أو كتنق ة تق ذ سنوية قائم لخطة تنفي

  ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

ذة   )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف التغييرات في المستويات السنوية للتموي
  لمختلف الشرائح؛ 

دة   )4( نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل ديم تموي تق
ه عن  الحالية، أو د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

نوية   (ب) ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي إع
ة الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ  الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي ر التنفي أنھا في تقري ة بش التنفيذي

  السنوي الالحق؛

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة  ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال

ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب التنفيذية كجزء من خط يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق ة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 
ى أن  د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س في أطنان قدرات استنفاد األوزون الت

ى خفض مستوى الوفور ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي ات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق
  التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع اھمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
دروكلوروفلوروكربونية ويتبين الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھي

ة  ة األجنبي أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملكي
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و  ائي وھ د النھ د الموع أة بع ت منش بتمبر/أيلول  21أو إذا كان ة 2007س الغ اللجن يتم إب ). وس
  التنفيذية بھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

رة     )ھ( اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

سوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

 
د تطرأ أن يستعمل البلد المرونة ال  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف متاحة بموجب ھ

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة 9-
االتفاق. وقد وافق اليونيب على أن تكون الوكالة التي ُيضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا 

كاالت المنفذة المتعاونة ووافقت اليونيدو على أن يكون الوكالة/الوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. وُيوافق  (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد  البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج
 األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.

 
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10-

وتشمل  (ب). 5االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا 
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة  وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6التذييل 

اإلبالغ والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط و
والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة 

 والوكالة المنفذة المتعاونةوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية للتنسيق. 
 ألف.-2من التذييـل  4-2و 2-2 بالرسوم المبّينـة في الصفوف األفقية

 
في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على 

ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على  التمويل إلى وضعه وفقا
التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على  وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة

ألف  - 7التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 
("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال وات، من السن
البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 

  أعاله. 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
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لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
والوكالة المنفذة رئيسية سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية من الوكالة المنفذة ال 13-

 والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  المتعاونة
 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 
لھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ا 14-

ألف. وفي -2نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل 
 ،7(د) والفقرة 5حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 

فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في 
ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفقرات الفرعية 

 ذلك.
 

تفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا اال 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

لبحرين واللجنة التنفيذية في االجتماع ان االتفاق المحدث ھذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ا  .16
 الثامن والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 50.84 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.44 األولى جيم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 51.29   المجموع الفرعي
ب الموجود في 141–الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط 
 10.11 األولى جيم

 61.39    المجموع 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 البنود  الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 
من قدرات استھالك 

األوزون)

 غير متاح 33.74 33.74 33.74 33.74 46.71 46.71 46.71 46.71 51.90 51.90 غير متاح

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 
المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان من قدرات 

 استھالك األوزون)

 غير متاح 31.66 31.66 31.66 31.66 37.27 43.54 45.39 46.45 51.77 51.77 غير متاح

التمويل المتفق عليه  1.2
للوكالة المنفذة الرئيسة 

 (دوالر أمريكي)(يونيب)
120,000 145,000 0 0 0 0 125,000 0 55,000 0 25,000 470,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.2
المنفذة الرئيسة (دوالر 

أمريكي)
15,600 18,850 0 0 0 0 16,250 0 7,150 0 3,250 61,100 

التمويل الموافق عليه  3.2
للوكالة المنفذة المتعاونة 
(يونيدو) (دوالر 

أمريكي)

549,455 0 0 0 0 0 936,646 0 720,384 0 132,500 2,338,985 

تكاليف دعم الوكالة  4.2
المنفذة المتعاونة (دوالر 

أمريكي)
38,462 0 0 0 0 0 65,565 0 50,427 0 9,275 163,729 

مجموع التمويل المتفق  1.3
 عليه (دوالر أمريكي)

669,455 145,000 0 0 0 0 1,061,646 0 775,384 0 157,500 2,808,985 

مجموع تكاليف الدعم  2.3
(دوالر أمريكي)

54,062 18,850 0 0 0 0 81,815 0 57,577 0 12,525 224,829 

مجموع التكاليف المتفق  3.3
 عليه (دوالر أمريكي)

723,517 163,850 0 0 0 0 1,143,461 0 832,961 0 170,025 3,033,814 

 22.77 المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع  1.1.4
 0.00 اد األوزون)الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات استنف 22- الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 28.69 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل 3.1.4
 0.44 ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.00 نفاد األوزون)المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات استب الذي يتعين إزالته من 141- الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.00 ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
طنان من االتفاق (باأل المستوردة المتفق على إزالته بموجب ھذاب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141- مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 قدرات استنفاد األوزون)
0.00 

ي السابق فموافق عليھا ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة الذي يتعين إزالته من المشروعات ال141- الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

0.00 

 طنان من قدرات استنفادب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة (باأل141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 األوزون)

10.11 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
Annex V 

 
 

6 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة  .1
 ألف.-2
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

نة   (أ) ذ الس دم المحرز من أن التق ة، بش نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في ر مسرود، ت ابقة تقري الس
ة إسھام مختلف النشاطات  واد، وكيفي ة الم ق بإزال للتقرير السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل
ي  ألوزون الت فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل

ا البدي ادة، والتكنولوجي دائل ذات أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم ة المستخدمة والب ل
ي  ر ف ن تغيي تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت الص
رات  ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. وينبغي أن يسلط التقري

ي الخطة، وأن ي رات تطرأ والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف ى أي تغيي ق عل عل
ر  على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري
ديمھا،  ابق تق نوية الس ذ الس ط) التنفي ة (خط ة بخط رات مقارن ن أي تغيي ات ع ى معلوم ا عل أيض

ى كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خال ذ الشريحة، عل ل تنفي
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 

(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
  نشطة في السنة الحالية؛االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األ

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ع  ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي ب خاص بشريحة من الشرائح اللجن ل طل ك
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5الفرعية 

ة،  وصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلب  (ج) الشريحة التالي
رائح  ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج ع أخ طة وم ين األنش رابط ب راز الت ع إب م
ي أن  ة. وينبغ نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب ابقة بع الس

ة يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال ع رات ممكن ن أي تغيي
ذا الوصف السنوات المحددة في  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش من المنظور أن تطرأ عل

(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على 5الفقرة الفرعية 
بلية كجزء من نفس الوثيقة الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستق

  بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة   (د)
ديمھا ين تق ي يتع ة، الت حسب  من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمي

رة  التقرير (انظر الفق ة مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب السنة التقويمي
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط نوية وأي 1(أ) أع ذ الس ة التنفي اله)، وخط (ج) أع

  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي من   )ھ(
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 

ستقوم وحدة األوزون الوطنية والوكالتان المنفذتان بتنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد من خالل تمويل   - 1
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه.المشروع، المدرج في خطة إدارة إزالة المواد 

  
سيكون للوكالة المنفذة الرئيسية دور بارز بصفة خاصة في ترتيبات الرصد بسبب اختصاصھا بمراقبة   - 2

واردات المواد المستنفدة لألوزون، والتي سوف تستخدم سجالتھا كمرجع إلعادة التحقق في جميع برامج الرصد 
اد الھيدروكلوروفلوروكربونية. كما ستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية، لمختلف مشروعات خطة إدارة إزالة المو

جنبا إلى جنب مع الوكالة المنفذة المتعاونة بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غير المشروعة 
  زون الوطني.من المواد المستنفدة لألوزون وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية المختصة عن طريق مكتب األو

  
للتأكد من أن كل األنشطة يتم تنفيذھا كما ھو ُمخطط في خطة إدارة إزالة المواد   - 3

الھيدروكلوروفلوروكربونية ولضمان التعاون الوثيق بين الوكالتين المنفذتين الرئيسية والمتعاونة، يتم إدراج عنصًرا 
نشطة والمتابعة اليومية وتكاليف المستشارين لتنفيذ ورصد المشروع في المشروع. وسوف ُيغطي ذلك تنفيذ األ

المختارين الذين سيسدون المشورة لمكتب األوزون الوطني والوكالتين المنفذتين الرئيسية والمتعاونة إذا كانت ھناك 
  حاجة إلى إجراءات تصحيحية.

  
الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك ھذا العنصر يھدف إلى رصد فعالية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   - 4

التخفيضات في مستويات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وقياس تأثير أنشطة المشروع على 
استراتيجية اإلزالة الشاملة والبرنامج. وسوف تقوم حكومة البحرين، بالتشاور مع الوكالتين المنفذتين الرئيسية 

تعاقد مع منظمة/شركة محلية مستقلة لتنفيذ ھذه المھمة وتقديم التقارير السنوية حول نتائج والمتعاونة، باختيار وال
  وإنجازات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  
سوف تتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن تزويد المنظمة المحددة بجميع المعلومات ذات الصلة   - 5

كاملة عن أنشطة وشركاء وحدة األوزون الوطنية والدعم/الوثائق الضرورية للتأكد من توافرھا  المتاحة وبمعلومات
للمؤسسات الرسمية ذات الصلة والمنظمات األخرى وتوفير المستوى المناسب من الدعم في جمع البيانات بشكل 

  مستقل.
  
  سوف تتولى المنظمة الُمحددة المسؤولية عن:  - 6
  

صد المستقل لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية وتقديمه إلى الوكالة المنفذة الرئيسية تطوير نھًجا للر  (أ)  
  والوكالة المنفذة المتعاونة ووحدة األوزون الوطنية؛

  
االضطالع بالرصد المستقل لجميع األنشطة المنفذة في خطة إدارة إزالة المواد   (ب)  

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛  
  

ر عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد تقديم التقاري  (ج)  
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد كل ستة أشھر؛  

  
إعداد تقييًما دورًيا (سنوًيا) عن استھالك المواد المستنفذة لألوزون وتقييم تأثير المشاريع الجاري   (د)  

  تنفيذھا؛ و  
  

ن االعتبار تعليقات وتوصيات الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة ووحدة األخذ بعي  (ھـ)
  األوزون الوطنية حول األنشطة والتفاعل وفًقا لذلك.
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 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
  المشروع على النحو التالي:ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة   1

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ّين في خطة إدارة إزال ى النحو المب ه، عل الخاّصة ب

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لوالتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ   (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة   (ج) ة من أن األھداف ق تقديم تحّقق مستقل إلى اللجنة التنفيذي
 ألف؛-4بھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي التأّكد من أخذ التجارب ا  (د) لمكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

املة   )ھ( ذ السنوية والخطة الش ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي الغ الخاصة بتق ات اإلب اء بمتطلب الوف
ة. -4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ى ألف لتقديمھا إل الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

  تقديم تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة ضم  (و) ة المنف ا الوكال ان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن من تنفي ة تشغيلية تمّك ضمان وجود آلّي
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة   (ي) د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ة والوكالة المنفذة المتعاونة ل كل وكال ة ولتموي ذة ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني منف

 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)

لمنفذة الرئيسية باختيار كيان بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة ا 2
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.
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  ء: دور الوكالة المنفذة المتعاونةبا -6التذييل 

  
ى   1 تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة، وتشتمل عل

  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة  (ب) ة  مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون المنف
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى   (ج) ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل تقديم تقارير عن ھ
    ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

 

  عدم االمتثال ألف: تخفيضات في التمويل بسبب -7التذييل 
  
عن كّل  دوالرا أمريكيا 214من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2-1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2- 1الھدف المحدد في الصف 
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  السادسالمرفق 
 

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف األرجنتينحكومة بين  محدث اتّفاق 
  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  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 فاق في ھذا االتألف ("األھداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل -1المواد المشار إليھا في التذييل 
عّدد األطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المت3المحّددة 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 الصفوفدة في المستوى المحدد لكل ما
 ).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  تنفيذتقارير عن يوجد 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 م أن يكون البلد قد قد  (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 20ة الموافق عليھا سابقا يزيد عن من الشريح

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 األخيرةجميع 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 ـالظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھ وفقاً لتغيّر ،ھامن

ً إما في خطة  عمليات إعادة  (أ) تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحةنفيذ (د) أعاله أو كتنقيح لخطة ت 5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1)

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ (2)

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  (3)
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال (4)
اليف آخر في المائة من مجموع تك 30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليھا؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفھم بأن أي تقديم لمثل ھذا الطلب سيحدد  (5)
التكاليف اإلضافية المتصلة بھا، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 

يد بأن البلد يوافق على أن استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأك
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)
د التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي

 السنوي الالحق؛
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أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   (ج)
د الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعد

األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ 2007أيلول 
 السنوية؛

إلى خطة البلد في إطار أو ال المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بھا الوكاالت الثنائية أو و  (د) 
  .قفي إطار ھذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي 8.

المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة   (أ)
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريھادارة وتنفيذ ھذا االتفاق وجميع األنشطة التي إللبلد على تحمل المسؤولية الشاملة يوافق ا 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") 

دوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصن
 المشاركة في ھذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتو/ أو [ الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10.
وستدعم (ب).  5بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، 

المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  تالوكاال
باء، على  -6ألف والتذييل  - 6منفذة المتعاونة في التذييل الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت ال

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية الوكاالت المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل  6-2و 4-2و 2-2 بالرسوم المحددة في الصفوف

 عدم االمتثال لالتفاق

عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  في حال 11.
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التموي ل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة 
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
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ش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناق
 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 ة الوكالة المنفذة الرئيسيو 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 
 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق. االطالع

 تاريخ اإلنجاز

ھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به خطة واالتفاق المقترن بھا في ناليتم إنجاز  14.
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

مالية لتنفيذ حتى نھاية السنة ال الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق  15.
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

ة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوب 16.
  .األطراف

في التي تندرج في االجتماع الثمانين توقف البنك الدولي من كونه وكالة التعاون فيما يخص نشاطات البلد   17
االتفاق ا ھذإن . و ثمانينھذا االتفاق  لم تمتد إال لالجتماع ال فيھذا االتفاق. و بالتالي فإن مسؤوليات البنك الدولي 

نة سبعين للجع و التماع التاسجنتين و اللجنة التنفيذية في االجيحل محل االتفاق المبرم بين حكومة األرقد  المعدل
  التنفيذية.
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 األوزون)(بأطنان قدرات استنفاد 
  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)

1,553,271 0 3,280,793 0 3,888,050 969,124 9,691,238 

 678,387 67,839 272,164 0 229,656 0 108,729 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 )لدوليالمتعاونة (البنك الوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 3.2
 (دوالر أمريكي)

0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 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 0 229,656 0 141,229  (دوالر أمريكي) إجمالي تكاليف الدعم 2.3

 10,652,125 1,036,963 4,160,214 0 3,510,449 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   من قدرات استنفاد األوزون)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-للھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التامة  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   من قدرات استنفاد األوزون)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.

  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 ، وكيفھاتسھم مختلف األنشطة في 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  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 بن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات ينبغي أن يتضموالصلة. 

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 

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

ھالك لجميع التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االست
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، ابط بينالترالمعالم 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 أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المنظور 
. 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 السنويةمجموعة 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(

الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد   .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(
 االتفاق؛ األنشطة واألموال المشمولة بھذا

 
 ةينوکربودروکلوروفلوريأھداف استھالك مختلفة للمواد الھ الجاري تنفيذھا لھاإذا 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

  ھاأدوارألف: مؤّسسات الرصد و -5التذييل 
 

بروز) مكتب التنسيق الثالثي األطراف للبرنامج القطري وفي األرجنتبين، تُعتبر وحدة األوزون الوطنيّة (أ  .1
رة اج، ووزاتاإلن 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 

الواردات، وتقييم بيانات االستھالك، وإصدار التقارير على أساس فصلي بموجب البرنامج القطري، تراخيص 
  وتخفيض المواد المستنفدة لألوزون.

  
تّم تعيين اليونيدو على أنھا الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد   . 3

  .متعاونتانالان كل من البنك الدولي وحكومة إيطاليا الوكالتان المنفذتالھيدروكلوروفلوروكربونيّة لألرجنتين و
  
، والتحقّق من األداء واإلبالغ إلى أمانة الصندوق عن اإلدارة العامة، ورصد التقّدمستكون اليونيدو مسؤولةً   . 4

ية. ستنفّذ حلة الثانة للمرالفرعيّ ستُنفّذ كل من اليونيدو والبنك الدولي وحكومة إيطاليا المشروعات واللجنة التنفيذيّة. 
اليا حكومة إيطوولي، الوكاالت المنفّذة مشروعاتھا الفرعيّة وفق اإلجراءات والقواعد الخاصة باليونيدو، والبنك الد

  على التوالي.
  
إدراجھا في التي سيتّم 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
  
ستعمل اليونيدو بتعاون وثيق مع وحدة األوزون الوطنيّة (أوبروز) ومع المستفيدين. سيُنجز المشروع تحت   . 6

 تنسيقة والالمراقببدة األوزون الوطنيّة (أوبروز) إشراف وبتوجيه من مدير المشروع في اليونيدو. وستقوم وح
 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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بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي    )أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

  بالبلد؛

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   ) ب(
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

ملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشا  )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(
إلبالغ تشمل اإلبالغ عن . ومتطلبات األف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛المنفذة المتعاونة تاألنشطة التي تنفذھا الوكاال

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد ھدف   و)(
لالستھالك فيھا، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
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)

نفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من ت  (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 المنفذة المتعاونة،  والوكاالت

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم   (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (س)
 بالمشروع.
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د التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بع .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 ـلفرعيرة اـألف، 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 

  لوضع السياسات العامة عند الطلب؛ تقديم المساعدة  (أ)

الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا  (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

التقارير المجمعة على  تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في  (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 

والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.]

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  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 -2ن التذييل م 2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
الحد األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبھا. ويمكن النظر في تدابير 

 إضافية في الحاالت التي يمتد فيھا عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

(مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان  2.
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 انت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا ك
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  السابع  المرفق 
  

  رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد
 

ة للجزائر لم تقدم نتيجة للتأخيرات في إنجاز عدد من ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني2014الحظت أن الشريحة الثالثة ( الجزائر (المرحلة األولى)
حة الثالثة من عناصر المشروع بما في ذلك التحقق، وتدريب موظفي الجمارك والتفتيش، وحثت حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشري

الجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل المنقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل
  في المائة من صرف الشريحة السابقة قد تحقق. 20الشريحة الثالثة وما يليھا من شرائح على أساس الفھم على أن الحد األقصى البالغ 

 
  أنتيغوا وبربودا (المرحلة األولى)

 
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألنتغوا وبربودا لم تقدم نتيجة لألعاصير التي أثرت 2015الحظت أن الشريحة الثانية (

) من 2015ثانية (وحثت حكومة أنتغوا وباربودا على أ ن تقدم التقارير المرحلية والمالية وأن تعمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة ال 2017بشدة بالبلد في 
  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الى االجتماع الحادي والثمانين.

 
  (المرحلة األولى) دار السالم بروني

 
قد مركز اإلصالح وحثت حكومة بروناي الحظت أن التحقق من أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل والتأخير نتيجة لتباطؤ عملية وضع وتوقيع ع

لتقديم الشريحة الثالثة  دار السالم على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق اإللزامي عن أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون مع اليونيب واليوئنديبي
ية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون2017(

  .2017تخصيص شريحة 
 

 بوروندي (المرحلة األولى)
 

مي التحقق اإللزاالحظت عدم استكمال تقرير التحقق من أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وحثت حكومة بروندي على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير 
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2016بشأن أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ومع اليونيب واليونيدو حتى تقدم الشريحة الثالثة (

  ) ومايليھا من شرائح.2016(الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالثة 
  
 

الصين (المرحلة الثانية لقطاع رغاوي 
 البولوريثان الجسيئة)

في  20األقصى البالغ  الحظت أن االتفاق لم يوقع، وأن معدل الصرف الشامل من الشريحة األولى من المرحلة الثانية لقطاع البلوريثان الجسيئة كان أقل من الحد
) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 2017ين على العمل مع البنك الدولي لإلسراع بتوقيع االتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (المائة و حثت حكومة الص

دة تخصيص شريحة إعاالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغاوي البوليوريثان الجسيئة لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار 
 في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق. 20ومايليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد األقصى من الصرف البالغ  2017

قطاع خدمة  -الصين (المرحلة الثانية
التبريد وتكييف الھواء بما في ذلك 

 التمكين)

لمشروع وأن معدل الصرف اإلجمالي من الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الحظت التأخيرات في توقيع االتفاقات و/أو وثائق ا
في المائة، وحثت حكومة الصين على العمل مع حكومة اليابان  20الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وبرنامج التمكين كان أقل من 

) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء 2017قديم الشريحة الثانية (واليونيب حتى يمكن ت
الفھم بأن الحد  ومايليھا من شرائح على أساس 2017وبرنامج التمكين لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 

  في المائة قد تحقق. 20األقصى للصرف البالغ 
 

 كوت ديفوار (المرحلة األولى)
 

لثة لالجتماع الحادي الحظت التأخيرات من الشريحة الثانية قد سويت، و حثت حكومة كوت ديفوار على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثا
  ومايليھا من شرائح  2017ل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة والثمانين مع خطة عم

 
ومة دومينيكا على الحظت التأخيرات في توقيع االتفاقات أو وثائق المشروع، وأن التحقق بشأن أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، و حثت حك دومينيكا (المرحلة األولى)

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2016الستكمال تقرير التحقق اإللزامي حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية ( العمل مع اليونيب
  .2016الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 
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 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد
 

قرير التحقق ستكمال تالحظت أن التحقق من أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وحثت حكومة غينيا االستوائية على العمل مع اليونيب ال ألولىغينيا االستوائية (المرحلة ا
 2016ر إعادة تخصيص شريحة االعتبا) لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في 2016اإللزامي ومع اليونيب واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (

  ومايليھا من شرائح.
 

) من 2017لثالثة (لشريحة ااالحظت التأخيرات الناتجة عن التغييرات في فريق إدارة المشروع وحثت حكومة جورجيا على التعاون مع اليوئنديبي حتى يمكن تقديم  جورجيا (المرحلة األولى)
شريحة عادة تخصص الإالعتبار ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االمرحلة األولى من خطة إدارة إزال

  ).2017الثالثة (
 

 غينيا (المرحلة األولى)
 

أن اإللزامي بش ر التحققنيب الستكمال تقريالحظت أن التحقق من أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل و حثت حكومة غينيا على العمل مع اليو
طة إدارة إزالة المواد خ) من المرحلة األولى من 2016أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ومع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

  ) ومايليھا من شرائح.2016االعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالثة ( الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في
 

 قديم الشريحةتتى يمكن حالحظت التأخيرات في توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع واإلجراءات الجمركيةوحثت حكومة العراق على العمل مع اليونيب واليونيدو  العراق (المرحلة األولى)
  ي والثمانين.حلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين أو الثان) من المر2017الثالثة (

 
يقل عن  فلوروكربونيةدروكلوروالحظت التأخيرات في توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع وأن معدل الصرف الشامل للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھي الكويت (المرحلة األولى)

) من المرحلة األولى من 2016حثت حكومة الكويت على أن تعمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( في المائة، و 20الحد األقصى البالغ 
حة يص الشريار إعادة تخصي االعتبخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين. مع خطة عمل منقحة تأخذ ف

  د تحقق.في المائة من تمويل الشريحة السابقة ق 20) وما تيليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد األقصى للصرف البالغ 2016الثالثة (
 

لمائة،وحثت حكومة في ا 20غ عن الحد األقصى البالالحظت أن معدل الصرف الشامل للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل  المغرب (المرحلة األولى)
كلوروفلوروكربونية لالجتماع ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو2017المغرب على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (
  صى للصرف من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين على أساس الفھم بأن الحد األق

 
ل، و بون لم يستكموفلوروكرالحظت التأخيرات في توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع، واإلجراءات الجمركية وأن تقرير التحقق بشأن أھداف استھالك الھيدروكلور موزامبيق (المرحلة األولى)

لة األولى من خطة إدارة ) من المرح2016ستكمال األنشطة وتقرير التحقق اإللزامي، ومع اليونيب واليونيدو (حثت حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب ال
يھا من ) وما تل2016لثالثة (اإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص الشريحة 

  شرائح.
 

لزامي ير التحقق اإلقديم تقرالحظت أن تقرير التحقق بشأن أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، و حثت حكومة النيجر على العمل مع اليونيدو لت النيجر (المرحلة األولى)
لثمانين كربونية لالجتماع الحادي واة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو) المرحلة األولى من خطة إدار2016ومع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (

  ).2016مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثانية (
 

قيع ات الصلة بتولمعنية ذادو لمعالجة جميع القضايا الحظت التأخيرات في توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع و حثت حكومة قطر على العمل مع اليونيب واليوني قطر (المرحلة األولى)
مع خطة  جتماع الحادي والثمانين) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لال2013االتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (

 من شرائح. ، وماتليھا2013عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 
المملكة العربية السعودية (المرحلة 

 األولى)
عني بخدمة التبريد لم تتحقق، الحظت أن الشروط الواردة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية قد جرى تحديثھا خالل االجتماع الثاني والسبعين بالنسبة للقطاع الفرعي الم

) لالجتماع الحادي والثمانين مع 2016ة السعودية على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (وأن معدل الصرف الشاملوحثت حكومة المملكة العربي
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 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد
 

  في المائة قد تحقق. 20وما تليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد األقصى للصرف البالغ  2016خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 
 

في  20قصى للصرف البالغ ) من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األ2015الحظت أن معدل الصرف الشامل من الشريحة الثالثة ( لمرحلة األولى)جنوب أفريقيا (ا
دارة إزالة المواد إرحلة األولى من خطة ) من الم2016المائة،وحثت حكومة جنوب أفريقيا على أن تعمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (

. وماتليھا من 2016ريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص ش
  في المائة للصرف قد تحقق. 20شرائح على أساس الفھم بأن الحد األقصى البالغ 

 
ن لم يستكمل لوروكربوالحظت أن ھناك بعض المسائل المتعلقة بالتوظيف في وحدة األوزون الوطنية، وأن تقرير التحقق بشأن أھداف استھالك الھيدروكلوروف ينام (المرحلة األولى)سور

يم ليونيدو لتقديونيب والوروفلوروكربون، ومع الوحثت حكومة سورينام على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق اإللزامي بشأن أھداف استھالك الھيدروك
ة تأخذ في ع خطة عمل منقحم) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين 2016الشريحة الثالثة (

  .2016االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 
 

  ألولى)ترينداد وتوباغو (المرحلة ا
 

ليوئنديبي ى العمل مع اوباغو علالحظت التأخيرات في الطلب المقدم من وحدة األوزون الوطنية لتقديم الشريحة لالجتماع الحادي والثمانين وحثت حكومة ترينداد وت
خطة عمل  حادي والثمانين معربونية لالجتماع ال) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك2017حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (

  .2017منقحة تأخذ في االعتبار أعادة تخصيص شريحة 
 

زالة ة األولى من خطة إدارة إ) من المرحل2015الحظت أنه كانت تأخيرات في تنفيذ قطاع التبريد وتكييف الھواء وأن المعدل الشامل للصرف من الشريحة الثانية ( تونس (المرحلة األولى)
اليونيب واليونيدو حتى وفي المائة،وحثت حكومة تونس على العمل مع حكومة فرنسا  20المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األقصى للصرف البالغ 

الفھم بأن  الثمانين على أساسوع الحادي ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتما2017يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
 في المائة قد تحقق. 20الحد األقصى للصرف البالغ 

 في 20قصى للصرف البالغ ) من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األ2015الحظت أن معدل الصرف الشامل من الشريحة الثانية ( تركيا (المرحلة األولى)
لى والثمانين مع خطة عمل منقحة ) من المرحلة األو2016المائة،وحثت حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو لإلسراع في التنفيذ حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

  لشريحة السابقة قد تحقق.ة من تمويل افي المائ 20وماتليھا من شرائح على اساس الفھم بأن الحد األقصى البالغ  2016تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 
 

فنزويال (الجمھورية البوليفية) 
 (المرحلة الثانية)

) حتى 2016ة األولى (ذ المرحلالحظت بأنه كانت ھناك مسائل أمنية و حثت حكومة جمھورية فنزويال البوليفية على العمل مع اليوئنديبي واليونيدو لإلسراع بتنفي
ة عمل منقحة تي يتم مع خطانين والية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثميمكن تقديم الشريحة الثان

  وما تليھا من شرائح. 2017تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 
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  الثامن المرفق 

  )يوئنديبيمؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (

  

 2018ھدف  الحساب العنوان المختصر  نوع المؤشر
24 عدد الشرائح الموافق عليھا مقابل المخطط لھا* الشرائح الموافق عليھا التخطيط ... الموافقة
مشروعات/أنشطة  التخطيط ... الموافقة

 موافق عليھا
ھا عدد المشروعات/األنشطة الموافق عليھا مقابل المخطط ل

 (بما في ذلك أنشطة تحضير المشروع)**
39

دوالر 31,295,677$  على أساس المصروف المقدر في التقرير المرحلي  المبالغ المصروفة التنفيذ
 أمريك

إزالة المواد المستنفدة  التنفيذ
 لألوزون

 ة علىللشريحة عند الموافقإزالة المواد المستنفدة لألوزون 
 الالشريحة التالية مقابل تلك المخطط لھا حسب خطط األعم

طن من قدرات  747.2
استنفاد األوزون

أنشطة استكمال  التنفيذ
 المشروع

استكمال المشروع مقابل تلك المخطط لھا في التقارير 
 المرحلية لكافة األنشطة (باستثناء التحضير للمشروع)

4

االستكمال سرعة  إداري
 المالي

شھرا من  12درجة االستكمال المالي للمشروعات بعد 
 استكمال المشروع

% من المستحق70

تقديم تقارير استكمال  إداري
المشروع في الوقت 

 المحدد

 تقديم تقارير استكمال المشروع في الوقت المحدد مقابل
 الموافق عليھا

في الوقت المحدد

ة تقديم التقارير المحلي إداري
 في الوقت المحدد

تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال واإلجابات في 
 الوقت المحدد إال إذا تم االتفاق على غير ذلك

في الوقت المحدد

يتم تخفيض ھدف الوكالة إن لم تتمكن من تقديم إحدى الشرائح بسبب وكالة منفذة أو رئيسية أخرى، إذا ما  * 
  وافقت تلك الوكالة.

   بغي تقييم تحضير المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية أي قرار بشأن تمويله.ال ين  **
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  المرفق  التاسع
  

 مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)

 
 2018ھدف  الحساب العنوان الموجز نوع المؤشر

-  التخطيط
  الموافقة

 65 *تلك المقررةعدد الشرائح الموافق عليھا مقابل  الموافقة على الشرائح

- التخطيط 
  الموافقة

المشروعات/ األنشطة الموافق 
  عليھا

رة عدد المشروعات/ األنشطة الموافق عليھا مقابل تلك المقر
 **بما في ذلك إعداد أنشطة إعداد المشروعات

179 

 US $14,909,366 استنادا الى الصرف التقديري في التقرير المرحلي صرف األموال  التنفيذ

لى عإزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة عند الموافقة  إزالة المواد المستنفدة لألوزون التنفيذ
 الشريحة التالية مقابل المقررة في خطط األعمال

172.9 ODP 
tonnes 

االنتھاء من المشروع الستكمال  التنفيذ
  األنشطة

 ةاالنتھاء من المشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلي
 لجميع األنشطة (باستثناء إعداد المشروعات)

130 

 شھرا من 12المدي الذي تستكمل فيه المشروعات ماليا بعد  اإلسراع باالستكمال المالي اإلدارة
 انتھاء المشروع

14 

تقديم تقارير انتھاء المشروعات  اإلدارة
 في الوقت المحدد

 On time تقديم تقارير إنھاء المشروعات مقابل تلك المقررة

تقديم التقارير المرحلية في  اإلدارة
 الوقت المحدد

تفق تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال والردود ما لم ي
 على غير ذلك

On time 
 

  ك.ة على ذليمكن خفض ھدف إحدى الوكاالت إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة نتيجة لوكالة متعاونة أو رئيسية أخرى إذا اتفقت الوكال *
 ينبغي عدم تقييم إعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة المركزية قرارا بشأن تمويله. **
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 برنامج األمم المتحدة للبيئة بمؤشرات األداء بالنسبة لبرنامج المساعدة على االمتثال الخاص 

 
 2018ھدف اليونيب لعام  التقييمالبيانات مؤشر البيانات
متابعة الشبكة اإلقليمية 

واالجتماعات المواضيعية 
 بكفاءة

قائمة التوصيات الصادرة عن 
الشبكة اإلقليمية/ االجتماعات 

و  2014المواضيعية في 
2015 

تنفيذ توصيات تلك 
االجتماعات المقرر تنفيذھا 

  2016في 

 في المائة 90معدل التنفيذ 

الدعم الفعال لوحدات األوزون 
الوطنية في عملھا وخاصة 

لوحدات إصدار التوجيھات 
 األوزون الوطنية الجديدة

قائمة بخدمات الرسائل والطرق 
والنواتج والخدمات المقدمة 

لدعم وحدات األوزون الوطنية 
في عملھا مع تحديد تلك 

 المخصصة للوحدات الجديدة

عدد الطرق والرسائل 
والخدمات لدعم وحدات 

األوزون الوطنية في عملھا 
مع تحديد تلك المخصصة 

 دةللوحدات الجدي

من ھذه الطرق والوسائل  7
والنواتج لدعم وحدات األوزون 
الوطنية في عملھا مع حصول 

جميع الوحدات الجديدة على دعم 
 لبناء القدرات

تقديم المساعدة للبلدان التي في 
حالة عدم امتثال أو احتمال ذلك 

مقررات و/ أو على ال(بحسب 
النحو الوارد في بيانات المادة 

 االتجاھاتوتحليل  7

قائمة البلدان التي في حالة عدم 
امتثال أو احتمال ذلك التي 

تتلقي مساعدات برنامج 
المساعدة على االمتثال خارج 

 اجتماعات الشبكة

عدد البلدان التي في حالة عدم 
امتثال أو احتمال ذلك التي 

تحصل عل مساعدات برنامج 
المساعدة على االحتمال 
 خارج اجتماعات الشبكة

 ھذه البلدان جميع

االبتكارات في اإلنتاج وتحقيق 
المعلومات والمنتجات 

 والخدمات العالمية واإلقليمية

قائمة بالمعلومات والمنتجات 
والخدمات العالمية واإلقليمية 
الموجھة للمعنيين المستھدفين 

الجدد أو تصل الى المعنيين 
 القائمين بطرق جديدة

الخدمات الموجھة للمعنيين 
ن الجدد أو تصل المستھدفي

الى المعنيين القائمين بطرق 
 جديدة

 من ھذه المنتجات والخدمات 7

التعاون الوثيق بين الفرق 
اإلقليمية لبرنامج المساعدة 

على االمتثال والوكاالت 
الثنائية والمنفذة العاملة في 

 األقاليم

قائمة البعثات المشتركة وأعمال 
موظفي برنامج المساعدة على 

اإلقليميين مع الوكاالت االمتثال 
 المنفذة والثنائية

عدد البعثات المشتركة 
 واألعمال

 في كل إقليم 3
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  العاشرالمرفق 

 )نيدويومؤشرات األداء لمنظمة  األمم المتحدة للتنمية الصناعية (

  
  

  
  نوع المؤشر

 
 20187ھدف عام  الحساب العنوان المختصر

 42  عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة* الشرائح المعتمدة  الموافقة --التخطيط 
ة لمعتمدة مقابل تلك المقررة (شاملعدد المشروعات/ األنشطة ا المعتمدةالمشروعات/ األنشطة  الموافقة --التخطيط 

  **أنشطة إعداد المشروعات)
52 

 25,351,715    استنادا إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلة األموال المصروفة  التنفيذ
  دوالر أمريكي

ة لتاليحة الألوزون للشريحة عندما تعتمد الشري إزالة المواد المستنفذة إزالة المواد المستنفذة لألوزون  التنفيذ
  مقابل تلك المقررة بموجب خطة األعمال

842.5  
طن من قدرات استنفاذ 

 األوزون
ة نشطإنجاز المشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع األ إنجاز المشروع لألنشطة  التنفيذ

  (شامال إعداد المشروع)
57 

شھرا بعد انتھاء  12  الماليسرعة اإلنجاز  إداري
  التشغيل

تقديم تقارير إنجاز المشروعات  إداري
  في مواعيدھا

 في الموعد المحدد  وعشھرا بعد إنجاز المشر 12إلى أي مدى أكملت المشروعات ماليا 

تقديم التقارير المرحلية في  إداري
  مواعيدھا

ھم مواعيدتقديم التقارير المرحلة وخطط األعمال واالستجابات في 
  ما لم يتفق على خالف ذلك

 في الموعد المحدد

 ك.ذل ی، إذا وافقت ھذه الوکالة علأخرىرئيسية وکالة متعاونة أو  یإل حةيشر ميھدف الوکالة إذا لم تستطع تقد ضيتخف تمي* س
 .جنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله** ال ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ الل
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 الحادي عشرالمرفق 

 للبنك الدولي مؤشرات األداء 

  

  2018ھدف   الحساب  االسم المختصر  نوع المؤشر
يط   –تخط

  موافقة
  7  *ةخططالممقابل تلك  الموافق عليھاعدد الشرائح   شرائح موافق عليھا

يط   –تخط
  موافقة

موافق مشروعات/أنشطة 
  عليھا

 (بما في ةخططالممقابل تلك  الموافق عليھانشطة األعدد المشروعات/
  )**أنشطة إعداد المشروع ذلك

6  

  دوالر أمريكي 30,966,115  على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي  أموال مصروفة  تنفيذ
تنفذة   تنفيذ واد المس ة الم إزال

  وزونألل
ةألالمواد المستنفدة ل إزالة د الموافق ى الشري وزون للشريحة عن حة عل

  األعمال في خطط ةخططاإلزالة المالتالية مقابل 
1,647.4 

  طن من قدرات استنفاد األوزون
ل   نشطةإنجاز المشروع لأل  تنفيذ روع مقاب از المش و مإنج ا ھ طم ع  خط ة لجمي ارير المرحلي ي التق ف

  )المشروعباستثناء إعداد األنشطة (
17  

  %90  شھرا من إنجاز المشروع 12من المشاريع ماليا بعد  نتھاءاالمدى   المالي اإلنتھاءسرعة   إداري
از   إداري ارير إنج ديم تق تق

  مواعيدھا المشروع في
 في الوقت المحدد  اتقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدھا مقابل تلك المتفق عليھ

ارير   إداري ديم التق ة تق المرحلي
  في مواعيدھا

ة وخطط ا ارير المرحلي ديم التق التق تجابات ألعم دھا واالس  في مواعي
  ذلك خالفلم يتفق على  ما

  في الوقت المحدد

  .كعلى ذل تخفيض ھدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة* سيتم 
  .تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله ينبغي ** ال
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AFGHANISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2018-12/2019)

UNEP $192,000 $0 $192,000

$192,000 $192,000Total for Afghanistan

ALBANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 
7/2018-6/2020)

UNEP $139,776 $0 $139,776

$139,776 $139,776Total for Albania

ANGOLA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 11/2017-10/2019)

UNEP $172,032 $0 $172,032

$172,032 $172,032Total for Angola

BAHAMAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $58,175 $7,563 $65,738
Approved on the understanding that if the Bahamas 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. 
UNEP was requested to provide an update at the 82nd meeting on 
the findings of the study to explore the best available options for 
the pilot project to assess, monitor, and retrofit two air-
conditioning systems.

0.7

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $35,828 $3,224 $39,052
Approved on the understanding that if the Bahamas 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. 
UNEP was requested to provide an update at the 82nd meeting on 
the findings of the study to explore the best available options for 
the pilot project to assess, monitor, and retrofit two air-
conditioning systems.

0.6

$94,003 $10,787 $104,790Total for Bahamas 1.3
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BANGLADESH

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth 
tranches) (refrigeration servicing sector)

UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
funding schedule (combining the third (US $18,000 in 2015) and 
the fourth (US $17,000 in 2018) tranches. The Government, 
UNDP and UNEP were requested to submit the 2017 verification 
report by the 82nd meeting; submit progress reports on a yearly 
basis on the implementation of the work programme associated 
with the final tranche until the completion of the project and 
project completion report to the first meeting of the Executive 
Committee in 2019.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Bangladesh

BARBADOS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $38,000 $3,420 $41,4200.4

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $48,000 $6,240 $54,240

$86,000 $9,660 $95,660Total for Barbados 0.4

BENIN

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase X: 
1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Benin

BOLIVIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2018-12/2019)

UNEP $100,950 $0 $100,950

$100,950 $100,950Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 3/2018-2/2020)

UNIDO $122,026 $8,542 $130,568

$122,026 $8,542 $130,568Total for Bosnia and Herzegovina
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BOTSWANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Botswana

BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (foam sector)

UNDP $2,277,704 $159,439 $2,437,143

Noted that the Agreement had been updated to reflect an extension 
of stage II and revised funding schedule; and that the extension of 
stage II would not preclude the Government from submitting the 
request for funding for the preparation of stage III in 2020, if 
applicable.

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

Germany $686,978 $76,457 $763,435

Noted that the Agreement had been updated to reflect an extension 
of stage II and revised funding schedule; and that the extension of 
stage II would not preclude the Government from submitting the 
request for funding for the preparation of stage III in 2020, if 
applicable.

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing, regulatory actions and 
project monitoring)

UNDP $350,000 $24,500 $374,500

Noted that the Agreement had been updated to reflect an extension 
of stage II and revised funding schedule; and that the extension of 
stage II would not preclude the Government from submitting the 
request for funding for the preparation of stage III in 2020, if 
applicable.

$3,314,682 $260,396 $3,575,078Total for Brazil
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BURKINA FASO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $87,000 $11,310 $98,310
Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
starting point and funding level; that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 18.00 
ODP tonnes, based on the verification report submitted to the 80th 
meeting calculated using the average 2011-2016 HCFC 
consumption, and that the revised funding level for stage I of the 
HPMP for Burkina Faso was US $630,000, plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii). Approved on the 
understanding that the Government would  implement the 
recommendations contained in the verification report for HCFC 
consumption and strengthening the institutional mechanisms to 
ensure accurate customs, licensing, quota, and data reporting 
through an upgraded customs training programme.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $90,000 $8,100 $98,100
Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
starting point and funding level; that the revised starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 18.00 
ODP tonnes, based on the verification report submitted to the 80th 
meeting calculated using the average 2011-2016 HCFC 
consumption, and that the revised funding level for stage I of the 
HPMP for Burkina Faso was US $630,000, plus agency support 
costs, in accordance with decision 60/44(f)(xii). Approved on the 
understanding that the Government would  implement the 
recommendations contained in the verification report for HCFC 
consumption and strengthening the institutional mechanisms to 
ensure accurate customs, licensing, quota, and data reporting 
through an upgraded customs training programme.

$177,000 $19,410 $196,410Total for Burkina Faso

CAMEROON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing 
sector plan) (stage I, fourth tranche)

UNIDO $59,136 $4,435 $63,571

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2018-12/2019)

UNEP $178,601 $0 $178,601

$237,737 $4,435 $242,172Total for Cameroon

CHAD

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000
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$85,000 $85,000Total for Chad

CHINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (solvent sector plan)

UNDP $3,777,190 $245,517 $4,022,70759.8

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (industrial and commercial refrigeration and air-
conditioning sector plan)

UNDP $20,000,000 $1,300,000 $21,300,000

Approved on the understanding that the Government and UNDP 
would assess the feasibility of conversion of chiller manufacturers 
to HFOs, consistent with the low-GWP technology selection 
reflected in Appendix 8-A of the Agreement on stage II of the 
HPMP, for possible application in other enterprises to be assisted 
under stage II of the HPMP; the technology choice for the 
conversion of manufacturing lines at Dunan Environment, 
Dunham Bush and Zhejiang Guoxiang was being agreed to on an 
exceptional basis, on the understanding that:
consistent with decision XXVIII/2, those manufacturing lines and 
any other lines converted to the same technology under the second 
tranche would not be eligible for further funding under the 
Multilateral Fund; the level of funding provided to those 
manufacturing lines would not constitute a precedent for any such 
future conversions; the Committee would consider, at the 81st 
meeting, whether and how the Agreement on Stage II of the 
HPMP would need to be modified to account for those 
conversions, on the understanding that the overall tonnage to be 
converted to low-GWP alternatives would not change.

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)

UNIDO $8,732,614 $567,620 $9,300,234

Noted that the funding request for the second tranche of the XPS 
foam sector submitted to the 80th meeting did not meet the 
requirements specified in paragraph 5 of the Agreement. The 
bilateral and implementing agencies were strongly urged to ensure 
that future submissions meet the relevant requirements for 
submission, including the deadlines. Approved on an exceptional 
basis, and on the understanding that the Treasurer would transfer 
the funding to UNIDO and offset the costs associated with the 
bilateral component by the Government of Germany only upon 
confirmation that the 20 per cent disbursement threshold of the 
first tranche of the XPS foam sector had been achieved and 
reviewed by the Secretariat; and if the confirmation and review 
had not been received and completed by 31 December 2017, then 
no funding would be transferred to UNIDO and the costs 
associated with bilateral contributions by the Government of 
Germany would not be offset and the second tranche could be 
resubmitted to a future meeting.
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)

Germany $263,398 $31,402 $294,800

Noted that the funding request for the second tranche of the XPS 
foam sector submitted to the 80th meeting did not meet the 
requirements specified in paragraph 5 of the Agreement. The 
bilateral and implementing agencies were strongly urged to ensure 
that future submissions meet the relevant requirements for 
submission, including the deadlines. Approved on an exceptional 
basis, noting that US$263,398, plus agency support costs of 
US$31,402, would be allocated at the 80th meeting and that the 
Government of Germany would submit a request for the remaining 
balance of US$3,988, plus agency support costs of US$475, to the 
81st meeting.and on the understanding that the Treasurer would 
transfer the funding to UNIDO and offset the costs associated with 
the bilateral component by the Government of Germany only upon 
confirmation that the 20 per cent disbursement threshold of the 
first tranche of the XPS foam sector had been achieved and 
reviewed by the Secretariat; and if the confirmation and review 
had not been received and completed by 31 December 2017, then 
no funding would be transferred to UNIDO and the costs 
associated with bilateral contributions by the Government of 
Germany would not be offset and the second tranche could be 
resubmitted to a future meeting.

5.5

$32,773,202 $2,144,539 $34,917,741Total for China 65.3

COMOROS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Comoros
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CONGO, DR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $23,500 $3,055 $26,555
Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
starting point for sustained aggregate reduction; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 17.00 ODP tonnes; and that the total funding 
approved in principle for stage I was US $475,000 rather than US 
$176,000 in line with decision 60/44(f)(xii); that the maximum 
funding balance for the total phase-out of HCFCs was US 
$1,125,000 in line with decision 74/50(c)(xii); and that the 
necessary funding adjustments would be made during the approval 
of the stage II HPMP for the country; and the return of US $7,143, 
plus agency support costs of US $929 from UNEP, and US 
$2,857, plus agency support costs of US $200 from UNDP to the 
80th meeting pursuant to decision 79/27(a). The Government, 
UNEP and UNDP were requested to submit the project completion 
report to the first meeting of the Executive Committee in 2019.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $24,000 $2,160 $26,160
Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
starting point for sustained aggregate reduction; that the revised 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 17.00 ODP tonnes; and that the total funding 
approved in principle for stage I was US $475,000 rather than US 
$176,000 in line with decision 60/44(f)(xii); that the maximum 
funding balance for the total phase-out of HCFCs was US 
$1,125,000 in line with decision 74/50(c)(xii); and that the 
necessary funding adjustments would be made during the approval 
of the stage II HPMP for the country; and the return of US $7,143, 
plus agency support costs of US $929 from UNEP, and US 
$2,857, plus agency support costs of US $200 from UNDP to the 
80th meeting pursuant to decision 79/27(a). The Government, 
UNEP and UNDP were requested to submit the project completion 
report to the first meeting of the Executive Committee in 2019.

$47,500 $5,215 $52,715Total for Congo, DR

COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $106,000 $7,950 $113,950

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2018-12/2019)

UNDP $179,857 $12,590 $192,447

$285,857 $20,540 $306,397Total for Costa Rica
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DJIBOUTI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Djibouti

GABON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Gabon

GUINEA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Guinea

INDONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2018-12/2019)

UNDP $347,194 $24,304 $371,498

$347,194 $24,304 $371,498Total for Indonesia
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KENYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) France $456,500 $52,803 $509,303
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2030 to completely phase out HCFC consumption and on the 
understanding that not additional funding would be provided to the 
Government for the phase-out of HCFCs; and that if Kenya were 
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols. Noted the commitment of the Government of Kenya to 
reduce remaining HCFC consumption by 2030; to issue a ban on 
the import of HCFC-based equipment and HCFCs other than 
HCFC-22 by December 2020; that Kenya had consumption in the 
servicing sector only; and that the financial incentive scheme 
would enhance the sustainability of the training of servicing 
technicians and would be co-financed by participating end-users. 
The Governments of Kenya and France were requested to deduct 
21.78 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding. The Government of Kenya were 
requested to submit a letter through the Director, Multilateral 
Environmental Agreements, no later than 31 December 2017, 
confirming its commitment to accelerate, full phase-out of HCFCs 
by 1 January 2030. The Government of France when submitting 
the second tranche to review with the Government of Kenya the 
implementation plan and strategy of stage II of the HPMP, with a 
view to considering activities other than those currently included, 
in order to optimize the effectiveness of the HPMP; and to report 
on the status of implementation of the ban mentioned in sub 
paragraph (b)(ii). The Government of France was also requested to 
report on the project management unit expenditures in the tranche 
progress report along with the measures taken to keep the 
expenditures below the approved levels.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) France $90,000 $10,900 $100,900
Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
starting point for sustained aggregate reduction, and that the 
revised starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption was 33.41 ODP tonnes. The Governments of France 
and Kenya were requested to deduct an additional 0.63 ODP 
tonnes from the remaining consumption eligible for funding as a 
result of reallocation of funding of servicing-related activities 
under the project management unit (PMU). The Government of 
France was requested to submit a report to the 81st meeting 
providing detailed reporting on activities that had been and 
continued to be undertaken by the PMU for stage I of the HPMP. 
Approved on the understanding that if Kenya were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
11/2017-10/2019)

UNEP $194,134 $0 $194,134

$740,634 $63,703 $804,337Total for Kenya

LESOTHO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) Germany $84,000 $10,920 $94,920
That the Agreement had been updated based on the revised 
starting point, that the revised starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption was 1.54 ODP tonnes, 
calculated as the average consumption reported under Article 7 of 
the Montreal Protocol for the 2011-2016 period; that the total 
funding approved in principle for stage I was US $280,000 rather 
than US$210,000 in line with decision 60/44(f)(xii); that the 
maximum funding balance for the total phase-out of HCFCs was 
US $470,000 in line with decision 74/50(c)(xii); and that the 
necessary funding adjustments would be made during the approval 
of the stage II HPMP for the country. Approved on the 
understanding that if Lesotho 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.

$84,000 $10,920 $94,920Total for Lesotho

LIBERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 11/2017-10/2019)

UNEP $109,073 $0 $109,073

$109,073 $109,073Total for Liberia

MALAYSIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2018-12/2019)

UNDP $357,760 $25,043 $382,803

$357,760 $25,043 $382,803Total for Malaysia
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MALDIVES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500
UNDP and UNEP were requested to continue reporting annually 
on the progress of the transition from the interim technology 
selected by the Government to low-GWP refrigerants in line with 
decision 75/62(c), and on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche until the completion 
of the HPMP in 2020. The Government of Maldives, UNDP and 
UNEP were requested to submit project completion report to the 
first meeting of the Executive Committee in 2022. Approved on 
the understanding that Maldives had consumption in the servicing 
sector only; and that end-users participating in the incentive 
programme for the introduction of new low-GWP air-conditioning 
equipment for household and small commercial refrigeration 
appliances would provide co-financing.

$50,000 $6,500 $56,500Total for Maldives

MARSHALL ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Marshall Islands
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MAURITANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNDP $105,000 $7,350 $112,350
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 and on the understanding that the clause on reductions in 
funding for failure to comply (Appendix 7-A) would not be 
applied in the case that the verified level of HCFC consumption 
was higher than the estimated starting point of 6.60 ODP tonnes. 
Noted with appreciation the efforts that the Government has made 
to re-establish its legal and institutional framework for the 
effective implementation of Montreal Protocol activities in order 
to meet its obligations; that the starting point for aggregate 
reduction in HCFC consumption has been estimated at 6.60 ODP 
tonnes. The Government, UNEP and UNDP were requested to 
deduct 4.46 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption. The 
Secretariat was requested, in the event that the starting point was 
revised, to update Appendices 1-A and 2-A to the draft Agreement 
to include the revised figures for maximum allowable 
consumption, and to notify the Executive Committee of the 
resulting levels of maximum allowable consumption, and of any 
potential related impact on the eligible funding level, with any 
necessary adjustments being made when the next tranche was 
submitted. Approved on the understanding that the comprehensive 
survey to determine the actual level of consumption in Mauritania 
is taken and independently verified prior to the submission and 
approval of the second funding tranche.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $150,000 $19,500 $169,500
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 and on the understanding that the clause on reductions in 
funding for failure to comply (Appendix 7-A) would not be 
applied in the case that the verified level of HCFC consumption 
was higher than the estimated starting point of 6.60 ODP tonnes. 
Noted with appreciation the efforts that the Government has made 
to re-establish its legal and institutional framework for the 
effective implementation of Montreal Protocol activities in order 
to meet its obligations; that the starting point for aggregate 
reduction in HCFC consumption has been estimated at 6.60 ODP 
tonnes. The Government, UNEP and UNDP were requested to 
deduct 4.46 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption. The 
Secretariat was requested, in the event that the starting point was 
revised, to update Appendices 1-A and 2-A to the draft Agreement 
to include the revised figures for maximum allowable 
consumption, and to notify the Executive Committee of the 
resulting levels of maximum allowable consumption, and of any 
potential related impact on the eligible funding level, with any 
necessary adjustments being made when the next tranche was 
submitted. Approved on the understanding that the comprehensive 
survey to determine the actual level of consumption in Mauritania 
would be undertaken and independently verified prior to the 
submission and approval of the second funding tranche.

$255,000 $26,850 $281,850Total for Mauritania
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MYANMAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $32,000 $4,160 $36,160
Noted that the Agreement had been updated on the basis of the 
revised funding schedule (combining the second (US $79,000 in 
2015) and third (US $13,000 in 2017) tranches).

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $60,000 $5,400 $65,400
Noted that the Agreement had been updated on the basis of the 
revised funding schedule (combining the second (US $79,000 in 
2015) and third (US $13,000 in 2017) tranches).

$92,000 $9,560 $101,560Total for Myanmar

NIGER

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Niger

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Oman

PALAU

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Palau

PANAMA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
12/2017-11/2019)

UNDP $191,360 $13,395 $204,755

$191,360 $13,395 $204,755Total for Panama
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PERU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $350,100 $24,507 $374,607
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. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 67.5 per cent of the baseline by 2025; that 
the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 54.79 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 27.3 ODP tonnes and 26.45 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the 
Montreal Protocol, plus 27.91 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in imported pre-blended polyol systems; that during 
implementation of stage II of the HPMP the Government of Peru 
could submit a project to phase out the use of HCFC-141b 
contained in imported pre-blended polyols in the polyurethane 
foam sector, when proven cost-effective and commercially 
available low-GWP technology made it possible. The Government 
UNDP and UNEP were requested to deduct 14.40 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $62,400 $8,112 $70,512
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. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 67.5 per cent of the baseline by 2025; that 
the revised starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption was 54.79 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 27.3 ODP tonnes and 26.45 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the 
Montreal Protocol, plus 27.91 ODP tonnes of HCFC-141b 
contained in imported pre-blended polyol systems; that during 
implementation of stage II of the HPMP the Government of Peru 
could submit a project to phase out the use of HCFC-141b 
contained in imported pre-blended polyols in the polyurethane 
foam sector, when proven cost-effective and commercially 
available low-GWP technology made it possible. The Government 
UNDP and UNEP were requested to deduct 14.40 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
1/2018-12/2019)

UNEP $170,893 $0 $170,893

$583,393 $32,619 $616,012Total for Peru
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PHILIPPINES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

IBRD $273,894 $19,173 $293,067

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2021 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline 
in 2020 and 50 per cent in 2021. Noted the commitment of the 
Government to reduce HCFC consumption by 50 per cent by 
2021; and to issue a ban on manufacture and import of HCFC-22-
based air-conditioners with cooling capacity of less than 36,000 
BTU/hour by 31 December 2021 and a ban on the use of HCFC-
22 in manufacturing of air-conditioning equipment upon 
completion of the conversions of all the eligible enterprises and no 
later than 1 January 2022. The Government and the World Bank 
were requested to deduct 24.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. The World 
Bank was requested to include in the tranche implementation 
reports the results of the conversion of the air-conditioning 
manufacturing sector to low-GWP alternatives highlighting 
lessons learned and challenges faced including the Government’s 
efforts to ensure the sustainable adoption of the selected 
technology in the country and measures to discourage increased 
penetration of R-410A fixed-speed air-conditioners.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(air-conditioning sector)

IBRD $736,129 $51,528 $787,657

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2016 to 
2021 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline 
in 2020 and 50 per cent in 2021. Noted the commitment of the 
Government to reduce HCFC consumption by 50 per cent by 
2021; and to issue a ban on manufacture and import of HCFC-22-
based air-conditioners with cooling capacity of less than 36,000 
BTU/hour by 31 December 2021 and a ban on the use of HCFC-
22 in manufacturing of air-conditioning equipment upon 
completion of the conversions of all the eligible enterprises and no 
later than 1 January 2022. The Government and the World Bank 
were requested to deduct 24.6 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. The World 
Bank was requested to include in the tranche implementation 
reports the results of the conversion of the air-conditioning 
manufacturing sector to low-GWP alternatives highlighting 
lessons learned and challenges faced including the Government’s 
efforts to ensure the sustainable adoption of the selected 
technology in the country and measures to discourage increased 
penetration of R-410A fixed-speed air-conditioners.

$1,010,023 $70,701 $1,080,724Total for Philippines

RWANDA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000
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$85,000 $85,000Total for Rwanda

SAINT LUCIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase X: 
1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Saint Lucia

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2018-12/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAMOA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
11/2015-10/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Samoa

SENEGAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2018-12/2019)

UNEP $194,689 $0 $194,689

$194,689 $194,689Total for Senegal

SERBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2017-11/2019)

UNIDO $168,064 $11,764 $179,828

$168,064 $11,764 $179,828Total for Serbia

SOLOMON ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Solomon Islands
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SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,8004.3

$70,000 $5,500 $75,500Total for Sudan 4.3

SWAZILAND

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Swaziland

THAILAND

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(residential air-conditioning group project and technical 
assistance)

IBRD $1,532,345 $107,264 $1,639,609

Noted the submission of a revised plan of action for the 
implementation and completion of the remaining activities by 
December 2018; and that the Agreement had been updated based 
on the adjustments of funds for the fourth, and fifth, sixth and 
seventh tranches (US$400,000 deducted and US$4,162,210 would 
not be requested, respectively). The Government and the World 
Bank were requested to submit progress reports on a yearly basis 
on the implementation of the work programme associated with the 
final tranche until the completion of the project, verification 
reports until approval of stage II, and the project completion report 
to the first meeting of the Executive Committee in 2019. Noted 
that stage II of the HPMP would address total HCFC-141b 
consumption eligible for funding in the foam spray sector and up 
to 20 ODP tonnes of HCFC-22 used in the refrigeration servicing 
sector, on the understanding that the remaining consumption 
eligible for funding for Thailand would be reviewed upon the 
submission of stage II of the HPMP; and stage III of the HPMP 
would be submitted no earlier than the last meeting in 2021.

19.1
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HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(foam sector plan and project management unit)

IBRD $1,131,197 $79,184 $1,210,381

Noted the submission of a revised plan of action for the 
implementation and completion of the remaining activities by 
December 2018; and that the Agreement had been updated based 
on the adjustments of funds for the fourth, and fifth, sixth and 
seventh tranches (US$400,000 deducted and US$4,162,210 would 
not be requested, respectively). The Government and the World 
Bank were requested to submit progress reports on a yearly basis 
on the implementation of the work programme associated with the 
final tranche until the completion of the project, verification 
reports until approval of stage II, and the project completion report 
to the first meeting of the Executive Committee in 2019. Noted 
that stage II of the HPMP would address total HCFC-141b 
consumption eligible for funding in the foam spray sector and up 
to 20 ODP tonnes of HCFC-22 used in the refrigeration servicing 
sector, on the understanding that the remaining consumption 
eligible for funding for Thailand would be reviewed upon the 
submission of stage II of the HPMP; and stage III of the HPMP 
would be submitted no earlier than the last meeting in 2021.

51.6

$2,663,542 $186,448 $2,849,990Total for Thailand 70.8

TIMOR LESTE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $55,000 $4,950 $59,950
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 78 per cent of the baseline, 
and on the understanding that Timor-Leste 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. Noted the commitment of the 
Government to reduce HCFC consumption by 40 per cent by 2020 
and 78 per cent by 2025. The Government, UNDP and UNEP 
were requested to deduct 0.34 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $83,000 $10,790 $93,790
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2017 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 78 per cent of the baseline, 
and on the understanding that Timor-Leste 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. Noted the commitment of the 
Government to reduce HCFC consumption by 40 per cent by 2020 
and 78 per cent by 2025. The Government, UNDP and UNEP 
were requested to deduct 0.34 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) UNDP $10,680 $961 $11,641
The Government, UNEP and UNDP were requested to complete 
stage I of the HPMP by 31 December 2018, and to submit the 
project completion report to the second meeting of the Executive 
Committee in 2019.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $16,400 $2,132 $18,532
The Government, UNEP and UNDP were requested to complete 
stage I of the HPMP by 31 December 2018, and to submit the 
project completion report to the second meeting of the Executive 
Committee in 2019.

$165,080 $18,833 $183,913Total for Timor Leste

TOGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Togo

TONGA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2017-11/2019)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Tonga

TURKEY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
12/2017-11/2019)

UNIDO $332,800 $23,296 $356,096

$332,800 $23,296 $356,096Total for Turkey

URUGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 
1/2018-12/2019)

UNDP $193,024 $13,512 $206,536

$193,024 $13,512 $206,536Total for Uruguay
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ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $168,000 $20,097 $188,097

Approved on the understanding that if Zimbabwe were to decide 
to proceed with retrofits and associated servicing to flammable 
and toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning 
equipment originally designed for non flammable substances, it 
would do so assuming all associated responsibilities and risks and 
only in accordance with the relevant standards and protocols; and 
that the approved funds will not be transferred to the Government 
of Germany until the Secretariat has reviewed the revised 
verification report covering the period 2009 to 2016 and 
addressing the issues that were identified in the verification report 
submitted to the 80th meeting, on the understanding that any 
revision to the reported consumption of the baseline years that 
could result in an adjustment to the starting point for aggregate 
reduction in HCFC consumption, would be considered at the time 
of the approval of the last tranche of stage I of the HPMP, and the 
funding level would be adjusted accordingly.

2.3

$168,000 $20,097 $188,097Total for Zimbabwe 2.3

GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2018) UNIDO $0 $2,069,385 $2,069,385

Core unit budget (2018) UNDP $0 $2,069,385 $2,069,385

Compliance Assistance Programme: 2018 budget UNEP $9,863,000 $789,040 $10,652,040
UNEP was requested to provide a final report to the 81st meeting 
on the review of the overall structure of the CAP and its 
operations and regional structure in addressing emerging needs 
and new challenges in Article 5 countries and a final report to the 
82nd meeting on the four global activities identified in the 2016-
2018 three year rolling strategy providing details on the overall 
cost, achievements and outputs and how these had contributed to 
the compliance for Article 5 countries within the CAP mandate in 
line with decision 75/38(c)(i); and in future submissions of the 
CAP budget, to continue providing detailed information on the 
activities for which the global funds would be used; extending the 
prioritization of funding between CAP budget lines so as to 
accommodate changing priorities and to provide details, pursuant 
to decisions 47/24 and 50/26, on the reallocations made; reporting 
on the current post levels of staff and informing the Executive 
Committee of any changes thereto, particularly with respect to any 
increased budget allocations; and providing a budget for the year 
in question, and a report of the estimated costs incurred in the 
previous year noting subparagraphs above.

Core unit budget (2018) IBRD $0 $1,735,000 $1,735,000
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$9,863,000 $6,662,810 $16,525,810Total for Global

144.4GRAND TOTAL $56,731,401 $9,740,029 $66,471,430
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Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59
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(ODP)

IBRD 70.8 $3,673,565 $1,992,149 $5,665,714
UNDP 60.2 $28,362,869 $3,938,983 $32,301,852
UNEP 0.7 $13,245,623 $896,352 $14,141,975
UNIDO 4.9 $9,700,468 $2,709,966 $12,410,434

$546,500 $63,703 $610,203France
7.8 $1,202,376 $138,876 $1,341,252Germany

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 7.8 $1,748,876 $202,579 $1,951,455
7.8 $1,748,876 $202,579 $1,951,455TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Phase-out plan 136.5 $40,430,292 $2,713,394 $43,143,686
136.5 $40,430,292 $2,713,394 $43,143,686TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Phase-out plan $240,000 $28,800 $268,800
Several $14,312,233 $6,795,256 $21,107,489

$14,552,233 $6,824,056 $21,376,289TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 144.4 $56,731,401 $9,740,029 $66,471,430
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Balances on projects returned at the 80th meeting 
 

 Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
France (per decision 80/2(a)(iii)) -21,755 -1,450 -23,205 
UNDP (per decision 80/2(a)(ii) and 
80/67(b)) 561,409 44,691 606,100 
UNEP (per decision 80/2(a)(ii) and 
80/67(b)) 2,616,934 230,249 2,847,183 
UNIDO (per decision 80/2(a)(ii)) 652,068 47,948 700,016 
World Bank  (per decision 80/2(a)(ii)) 1,142,011 148,128 1,290,139 
Total 4,950,667 469,566 5,420,233 

  
 

Adjustment arising from the 80th meeting for transferred projects 
   

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$) 
World Bank (per decision 80/31(b)(i)) -808,438 -60,633 -869,071 
UNIDO (per decision 80/31(b)(ii)) 808,438 60,633 869,071 
World Bank (per decision 80/31(c)(i)) -907,525 -63,527 -971,052 
UNIDO (per decision 80/31(c)(ii)(a.)) 907,525 63,527 971,052 

   
Interest accrued 

   

Agency 
Interest accrued 

(US $) Remarks 
UNDP (per decision 80/4(b)(i)) 309,668 Account Reconciliation 
UNIDO (per decision 80/4(b)(ii)) 78,754 Account Reconciliation 
World Bank (per decision 80/4(b)(iii)) 131,618 Account Reconciliation 
UNIDO (per decision 80/20(b)) 12,621 China - HPMP Stage I - Foam XPS 
World Bank (per decision 80/21(b)) 4,813 China - HPMP Stage I - Foam PU 
UNDP (per decision 80/22(b)) 97,468 China - HPMP Stage I - Refrigeration ICR 
UNIDO (per decision 80/23(b)) 49,273 China - HPMP Stage I - Refrigeration RAC 
UNDP (per decision 80/24(b)) 1,101 China - HPMP Stage I - Solvent 
UNEP (per decision 80/25(b)) 886 China - HPMP Stage I - Refrigeration Servicing 

   
Net allocations based on decisions of the 80th meeting 

   
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 

France 568,255 65,153 633,408 
Germany* 1,202,376 138,876 1,341,252 
UNDP  27,393,223 3,894,292 31,287,515 
UNEP 10,627,803 666,103 11,293,906 
UNIDO 10,623,715 2,786,178 13,409,893 
World Bank 679,160 1,719,861 2,399,021 
Total  51,094,532 9,270,463 60,364,995 

*US $3,988, plus agency support costs of US $475 will be allocated to the 81st meeting 
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ALBANIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Albania

ANGOLA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Angola

ARMENIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Armenia

BANGLADESH

REFRIGERATION

Domestic

Conversion from HFC-134a to isobutane as refrigerant in 
manufacturing household refrigerator and of reciprocating 
compressor of HFC-134a to energy efficient compressor 
(isobutane) in Walton Hi-Tech Industries Limited

UNDP $3,131,610 $219,213 $3,350,823

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Noted that the Government had submitted a formal 
letter indicating its intention to ratify the Kigali Amendment. 

 Approved on the understanding that 230.63 metric tonnes of HFC-
134a would be deducted from the country’s starting point for 
sustained aggregate reductions for HFCs to be established at a 
future meeting; and that funding for any downstream users that 
sought compensation for incremental operating costs associated 
with compressors in subsequent HFC compressor conversion 
projects would be determined in accordance with decision 26/36.

230.6

$3,131,610 $219,213 $3,350,823Total for Bangladesh 230.6
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BHUTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$50,000 $3,500 $53,500Total for Bhutan

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Bosnia and Herzegovina

BURKINA FASO

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Burkina Faso

CAMBODIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Cambodia

CAMEROON

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Cameroon
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CHILE

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $31,000 $2,170 $33,170
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $33,000 $2,310 $35,310
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $86,000 $6,020 $92,020
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Chile

CHINA

FOAM

Preparation of project proposal

Project preparation for conversion from HFC-245fa to 
cyclopentane plus HFOs (C5+HFO) as a foam agent in a 
refrigerator manufacturer

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that the approval of 
project preparation did not denote approval of the project proposal 
or its level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

PRODUCTION

Preparation of project proposal

Project preparation for a demonstration project to convert 
HFC-23 by-product to valuable organic halides by reaction 
with hydrogen and carbon dioxide for Liaocheng Fuer New 
Material Technology Ltd.

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $85,000 $5,950 $90,950
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $165,000 $11,550 $176,550
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$310,000 $21,700 $331,700Total for China
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COLOMBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $250,000 $17,500 $267,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$250,000 $17,500 $267,500Total for Colombia

CONGO

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Congo

COSTA RICA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Costa Rica

DOMINICA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$50,000 $3,500 $53,500Total for Dominica

DOMINICAN REPUBLIC

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Project preparation for conversion from HFC-134a to HC-
290 in the manufacture of commercial refrigerators at Farco

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that the approval of 
project preparation did not denote approval of the project proposal 
or its level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.
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SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$180,000 $12,600 $192,600Total for Dominican Republic

ECUADOR

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Project preparation for the phase-out of HFC-134a and 
R404a in the manufacturing sector at Ecasa

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that the approval of 
project preparation did not denote approval of the project proposal 
or its level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$180,000 $12,600 $192,600Total for Ecuador

EGYPT

FOAM

Preparation of project proposal

Project preparation for conversion from HFC-134a to HFO-
1234ze and other liquid HFOs in the manufacuture of 
polyurethane foam and spray foam

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that the approval of 
project preparation did not denote approval of the project proposal 
or its level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

$30,000 $2,100 $32,100Total for Egypt

ERITREA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Eritrea
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FIJI

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Fiji

GABON

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Gabon

GAMBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Gambia

GHANA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Ghana

GUATEMALA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Guatemala
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JAMAICA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Jamaica

KYRGYZSTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Kyrgyzstan

LEBANON

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Project preparation for HFC-related projects in the 
manufacturing sector at Lematic Industries to gain 
experience in ICCs and IOCs associated with the phase-
down of HFCs in domestic refrigeration

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that the approval of 
project preparation did not denote approval of the project proposal 
or its level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$180,000 $12,600 $192,600Total for Lebanon

LESOTHO

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $55,000 $3,850 $58,850
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down Italy $40,000 $2,800 $42,800
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.
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$95,000 $6,650 $101,650Total for Lesotho

LIBERIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Germany $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Liberia

MACEDONIA, FYR

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Macedonia, FYR

MALAYSIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down IBRD $250,000 $17,500 $267,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$250,000 $17,500 $267,500Total for Malaysia

MALDIVES

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $55,000 $3,850 $58,850
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down Italy $40,000 $2,800 $42,800
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Maldives
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MEXICO

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Project preparation for HFC-related projects in the 
manufacturing sector at Imbera enterprise to gain 
experience in ICCs and IOCs associated with the phase-
down of HFCs

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that the approval of 
project preparation did not denote approval of the project proposal 
or its level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $30,000 $2,100 $32,100
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $220,000 $15,400 $235,400
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$280,000 $19,600 $299,600Total for Mexico

MONGOLIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Mongolia

MONTENEGRO

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $50,000 $3,500 $53,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$50,000 $3,500 $53,500Total for Montenegro

NAMIBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.
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$150,000 $10,500 $160,500Total for Namibia

NIGERIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$250,000 $17,500 $267,500Total for Nigeria

PALAU

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$50,000 $3,500 $53,500Total for Palau

PAPUA NEW GUINEA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Germany $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Papua New Guinea

PERU

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Peru

PHILIPPINES

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down IBRD $250,000 $17,500 $267,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$250,000 $17,500 $267,500Total for Philippines
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RWANDA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $55,000 $3,850 $58,850
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down Italy $40,000 $2,800 $42,800
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Rwanda

SAINT LUCIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Saint Lucia

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$50,000 $3,500 $53,500Total for Saint Vincent and the Grenadines

SENEGAL

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Senegal

SERBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Serbia
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SEYCHELLES

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Germany $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Seychelles

SOMALIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Somalia

SUDAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $75,000 $5,250 $80,250
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $75,000 $5,250 $80,250
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Sudan

SURINAME

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Suriname

12



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

Metric 
(tonnes) 

List of projects approved for fast-start implementation of HFC phase-down

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
Annex XII

THAILAND

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Project preparation for conversion from HFC to HFO-based 
or other low-GWP alternatives in the production of 
commercial refrigeration equipment at Pattana Intercool

IBRD $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that the approval of 
project preparation did not denote approval of the project proposal 
or its level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down IBRD $250,000 $17,500 $267,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$280,000 $19,600 $299,600Total for Thailand

TOGO

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Togo

TONGA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$50,000 $3,500 $53,500Total for Tonga

TRINIDAD AND TOBAGO

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Trinidad and Tobago
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TUNISIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Italy $75,000 $5,250 $80,250
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $75,000 $5,250 $80,250
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Tunisia

TURKEY

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $250,000 $17,500 $267,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$250,000 $17,500 $267,500Total for Turkey

TURKMENISTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Turkmenistan

URUGUAY

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $50,000 $3,500 $53,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $100,000 $7,000 $107,000
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$150,000 $10,500 $160,500Total for Uruguay
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VIETNAM

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $250,000 $17,500 $267,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$250,000 $17,500 $267,500Total for Vietnam

ZAMBIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $95,000 $6,650 $101,650
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$95,000 $6,650 $101,650Total for Zambia

ZIMBABWE

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Project preparation for elimination of HFC-134a in the 
manufacture of domestic refrigerators at Capri

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that the approval of 
project preparation did not denote approval of the project proposal 
or its level of funding when submitted for consideration by the 
Executive Committee.

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500
Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$180,000 $12,600 $192,600Total for Zimbabwe

230.6GRAND TOTAL $11,671,610 $817,013 $12,488,623
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IBRD $780,000 $54,600 $834,600
UNDP 230.6 $4,729,610 $331,073 $5,060,683
UNEP $3,256,000 $227,920 $3,483,920
UNIDO $2,426,000 $169,820 $2,595,820

$285,000 $19,950 $304,950Germany
$195,000 $13,650 $208,650Italy

BILATERAL COOPERATION

Several $480,000 $33,600 $513,600
$480,000 $33,600 $513,600TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Refrigeration 230.6 $3,131,610 $219,213 $3,350,823
230.6 $3,131,610 $219,213 $3,350,823TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $60,000 $4,200 $64,200
Production $30,000 $2,100 $32,100
Refrigeration $180,000 $12,600 $192,600
Several $7,790,000 $545,300 $8,335,300

$8,060,000 $564,200 $8,624,200TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 230.6 $11,671,610 $817,013 $12,488,623
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  الثالث عشرلمرفق ا

ى مة إلآراء أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي المقد
  االجتماع الثمانين

  أفغانستان

المرحلة ستان (استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألفغان -1
وزون مشيرة إلى أن إلى أمانة األ 2016لعام  7أفغانستان أبلغت عن بيانات المادة ) والحظت مع التقدير أن الثامنة

لتراخيص صدار اإل ممنھج أن أفغانستان لديھا نظامالتنفيذية  ت اللجنةالبلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأقرّ 
 يقة فعالةبطر ھايدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذوالحصص، وأن مرحلتھا األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھ

رى لة، وأجلصاذات  ن من التنسيق بين الوزاراتوفي الوقت المناسب. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن البلد قد حسّ 
غانستان، حكومة أف بذلھات اللجنة التنفيذية بالجھود التي تتدريبا لضباط الجمارك وأنشطة موسعة لزيادة التوعية. وأقرّ 

قيق د لتحوھي لذلك على ثقة بأن أفغانستان ستواصل األنشطة على مستوى السياسات والمشروعات لكي تعد البل
ال كول مونتريللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوفي المائة في استھالكھا  35الخفض بنسبة 

 .2020يناير/كانون الثاني  1بحلول 

 ألبانيا

مرحلة (ال البانياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي أل -2
ت إزالة المواد والتزاما 7إلبالغ عن بيانات المادة في حالة امتثال ل ألبانياوالحظت مع التقدير أن ) الثامنة

واردات لتراخيص فعاال إلصدار ال انظام وضعت، وأنھا بروتوكول مونتريالالھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب 
ن تنفيذية أة الاللجن الحظت. ونظاما لحصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية صادرات المواد المستنفدة لألوزونو
أن البلد قد قام بنجاج و 2016قدمت في الوقت المناسب إلى أمانة الصندوق بيانات تنفيذ برنامجھا القطري لعام  البانيأ
ة من لمصلحاقدم معدات تدريب إضافية إلى المدارس المھنية، واكتسب الدعم من أصحاب تدريب فنيي التبريد، وب

، فإن لذلكن. وحماية األوزو حولمن التوعية العامة  وزاد تشاوراللجنة التوجيھية واجتماعات الاجتماعات خالل 
اد تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموستواصل  لبانيااللجنة التنفيذية على ثقة بأن أ

لبلد داد االھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من أجل إع
روتوكول بلمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب افي المائة في استھالك  35 لتحقيق الخفض بنسبة

 .2020يناير/كانون الثاني  1مونتريال بحلول 

 أنغوال

رحلة (الم نغوالاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي أل -3
لى أن البلد في حالة إلى أمانة األوزون، مشيرة إ 7أنغوال أبلغت عن بيانات المادة  ) والحظت مع التقدير أنالسادسة

دارة من خطة إ ألولىامتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية أن أنغوال قد انتھت من تنفيذ المرحلة ا
لك في ذبما  تكملتأن عدة أنشطة قد اسإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية و

نة . وتأمل اللجاتعفرقة عمل إقليمية لتيسير جمع البيانات وتنفيذ المشرو 16التبريد، و تدريب ضباط الجمارك وفنيي
ن أجل موكربونية وفلورالتنفيذية أن تستمر أنغوال، في السنتين القادمتين، في تنفيذ أنشطة إزالة المواد الھيدروكلور

لالزم بموجب في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ا 35البلد لتحقيق الخفض بنسبة إعداد 
 .2020يناير/كانون الثاني  1بروتوكول مونتريال بحلول 
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 بنن

) العاشرةة لمرحلن (ابناستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -4
ي حالة امتثال مشيرة إلى أن البلد فإلى أمانة األوزون  2016بيانات عام عن  تأن بنن أبلغع التقدير والحظت م

ذية كذلك لتنفيالبروتوكول مونتريال وأن حكومة بنن قد اتخذت خطوات للتصديق على تعديل كيغالي. والحظت اللجنة 
دربت ولتراخيص والحصص، إلصدار اظام لأن بنن نفذت ضوابط واردات المواد المستنفدة لألوزون من خالل ن

مواد ستھالك الخفيض الجھود التي بذلتھا بنن لتعن تقديرھا لاللجنة التنفيذية  أعربتضباط الجمارك وفنيي التبريد. و
لمواد ارة إزالة ة إدا، في السنتين القادمتين، في تنفيذ خطستستمر الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھي لذلك تأمل أن بنن

في المائة في  35لتحقيق الخفض بنسبة دروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل إعداد البلد الھي
 .2020ون الثاني يناير/كان 1استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 بوليفيا (دولة _ المتعددة القوميات)

 المتعددة وليفيالدولة بفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التن -5
بيانات عن نة األوزون وإلى أما 7بيانات المادة عن البلد قد أبلغ  ) والحظت مع التقدير أنالعاشرة(المرحلة القوميات 

لزمني اوالجدول  تريالة امتثال لبروتوكول مونتنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، مشيرة إلى أن البلد في حال
شطته على أناصل ويس البلدولذلك، فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

واد في المائة في استھالك الم 35تحقيق الخفض بنسبة من البلد  لتمكين ،مستوى السياسات والمشروعات
 .2020يناير/كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

  البوسنة والھرسك

تلقت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي للبوسنة والھرسك (المرحلة  -6
المقدم لألمانة، وبيانات  2016نامج القطري لعام السادسة)، والحظت بالتقدير أن البلد أبلغ عن بيانات تنفيذ البر

المقدمة ألمانة األوزون التي تبين أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال، واعترفت  2016لعام  7المادة 
 1ب في 141- اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن البوسنة والھرسك قضت على استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

، ودعم البلد في نطاق مشروع التعزيز المؤسسي من قدرة وحدة األوزون الوطنية للرقابة 2016نون الثاني يناير/ كا
على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويسر اللجنة التنفيذية أن تعلم بأن حكومة البوسنة والھرسك قد التزمت، من 

ل كيغالي على بروتوكول مونتريال وأن عملية خالل وحدة األوزون الوطنية التابعة لھا بأن تصدق على تعدي
 .2017التصديق قد أدرجت في خطة عمل مجلس الوزراء لعام 

 الكاميرون

لمرحلة (ا ونلكاميراستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -7
شيرة إلى أن مإلى أمانة األوزون  2016ات عام الكاميرون أبلغت عن بيان ) والحظت مع التقدير أنالحادية عشرة

 لى وارداتعوابط ضالبلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن الكاميرون نفذت 
. لتبريدلتراخيص والحصص، ودربت ضباط الجمارك وفنيي االمستنفدة لألوزون من خالل نظام إلصدار االمواد 

ة التنفيذية عن تقديرھا للجھود التي تبذلھا الكاميرون لتخفيض استھالك المواد وأعربت اللجن
ة تھا إلداريذ خطالھيدروكلوروفلوروكربونية، وھي تأمل لذلك أن تستمر الكاميرون، في السنتين القادمتين، في تنف

 35نسبة خفض بلتحقيق الد إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل إعداد البل
ناير/كانون ي 1ل في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلو

 .2020الثاني 
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 تشاد

) ةالثامنلة المرح( تشادالمقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير -8
ي حالة امتثال فإلى أمانة األوزون مشيرة إلى أن البلد  2016تشاد أبلغت عن بيانات عام  التقدير أنوالحظت مع 

لألوزون  مستنفدةنفذت ضوابط على واردات المواد ال تشاداللجنة التنفيذية كذلك أن لبروتوكول مونتريال. والحظت 
ة عن نفيذييي التبريد. وأعربت اللجنة التلتراخيص والحصص، ودربت ضباط الجمارك وفنصدار امن خالل نظام إل

ن تستمر ألذلك  لتخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھي تأمل تشادتقديرھا للجھود التي تبذلھا 
التعزيز  مشروعو، في السنتين القادمتين، في تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تشاد

وفلوروكربونية في المائة في استھالك المواد الھيدروكلور 35أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة المؤسسي من 
 .2020يناير/كانون الثاني  1الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 جزر القمر

رحلة الم( قمرجزر الاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -9
إلى أن البلد في  إلى أمانة األوزون مشيرة 2016جزر القمر أبلغت عن بيانات عام  ) والحظت مع التقدير أنالعاشرة

المواد  واردات نفذت ضوابط على جزر القمروالحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. 
 نفذتو، خيص والحصص، ودربت ضباط الجمارك وفنيي التبريدلتراصدار االمستنفدة لألوزون من خالل نظام إل

استھالك  تخفيضل جزر القمر. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا للجھود التي تبذلھا أنشطة توعية بالمعلومات
 ھاتفي تنفيذ خط ، في السنتين القادمتين،جزر القمرالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھي تأمل لذلك أن تستمر 

سبة الخفض بن تحقيقإلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل إعداد البلد ل
 1حلول في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال ب 35

 .2020يناير/كانون الثاني 

 كوستاريكا

المرحلة ( کايکوستارلالمؤسسي  زيمشروع التعزلالمقدم مع طلب  ريالتقر ةيذيالتنفاستعرضت اللجنة  -10
أن  تبينالتي  2016و  2015 ببيانات عاميالبلد أبلغ أمانة األوزون ھذا أن  ريمع التقد والحظتعشر)  ةيالثان

 د النھائيل الموعقطرية قبالبرامج ال فيذبيانات تنبأبلغ أمانة الصندوق و ،اليمونتربروتوكول تمتثل ل کايکوستار
عديل تتيسير تنفيذ أنشطة تحضيرية ل نفذتأن كوستاريكا أيضا اللجنة مع التقدير  والحظت. أيار /مايو 1المحدد في 

 التي ودجھبال ةيذيفي وقت مبكر. وأقرت اللجنة التنفالمواد الھيدروفلوروكربونية إنشاء نظام ترخيص  تشملكيغالي 
 امينالعل ولذلك تأمل أن تواصل الحکومة، خال ال،يأنشطة بروتوکول مونتر ذيلتنف اکيتبذلھا حکومة کوستار

ؤسسي الم زيتعزع الومشرو ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالمرحلة الثان ذيتنف ،القادمين
بموجب  الالزم ةروكلوروفلوروكربونياستھالك المواد الھيدفي  في المائة 35تخفيض بنسبة ال قيبنجاح من أجل تحق

 .2020كانون الثاني  /يناير 1بروتوكول مونتريال  بحلول 

 غينيا

(المرحلة  غينيااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -11
ة األوزون مشيرة إلى أن البلد في إلى أمان 2016بيانات عام عن غينيا قد أبلغت  ) والحظت مع التقدير أنالعاشرة

نفذت ضوابط على واردات المواد  غينياوالحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. 
لتراخيص والحصص، ودربت ضباط الجمارك وفنيي التبريد. وأعربت صدار االمستنفدة لألوزون من خالل نظام إل

لتخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھي تأمل  غينيااللجنة التنفيذية عن تقديرھا للجھود التي تبذلھا 
إدارة إزالة من خطة ستيسر تقديم الشريحة الثالثة من المرحلة األولى ، في السنتين القادمتين، حكومة غينيالذلك أن 

ومشروع  ، وتستمر في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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في المائة في استھالك المواد  35التعزيز المؤسسي من أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة 
 .2020يناير/كانون الثاني  1ونتريال بحلول الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول م

 إندونيسيا

لحادية المرحلة ا( إلندونيسياالمؤسسي  زيمشروع التعزلالمقدم مع طلب  ريالتقر ةيذياستعرضت اللجنة التنف   -12
نشطة األخالل  إزالة المواد المستنفدة لألوزون من وضبطلرصد المبذولة جھود الحکومة  ريمع التقد والحظتعشر) 

ت ع الوکااللحکومة ما قيتنس أيضا ةيذيالتنف للجنةا والحظت. ةيتوعالجانب أنشطة  یإل والتنظيمية المتعددة ياسيةالس
نة تأمل اللج. وةيندروکلوروفلوروکربويخطة إدارة إزالة المواد الھ ذيفي إدارة ورصد تنف والجھات المعنية ةيالوطن
 ةية الثانلمرحلا ذيالمؤسسي تنف زيفي المرحلة الحادية عشر من مشروع التعز إندونيسياأن تواصل حکومة  ةيذيالتنف

 قيلبلد لتحقا ھيزمن أجل تجالمؤسسي بنجاح  زيالتعز ذيوتنف ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ
ل مونتريال وبروتوكوب بموج الالزم ةيدروکلوروفلوروکربونيفي المائة في استھالك المواد الھ 35بنسبة الخفض 
 لتصديق على تعديل كيغالي.لأنشطة لمساعدة البلد  وستبدأ، 2020كانون الثاني  /يناير 1بحلول 

 كينيا

ة الحاديلة المرح( كينيااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -13
ألوزون مشيرة إلى إلى أمانة ا 2016لعام  7حكومة كينيا قد أبلغت عن بيانات المادة  ) والحظت مع التقدير أنعشرة

ى واردات ابط علنفذت ضو كينياوالحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. 
 لتبريدالجمارك وفنيي التراخيص والحصص، ودربت ضباط صدار االمواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام إل

؛ 2018ي عام فألوزون لالمواد المستنفدة  لوائحت اللجنة التنفيذية بأن الحكومة تعتزم استعراض وأقرّ . وتكييف الھواء
، 2021وفرض حظر على واردات المعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون في يناير/كانون الثاني 

 ك الموادخفيض استھاللت كينيالجھود التي تبذلھا ا التقدير معاللجنة التنفيذية  الحظتووالتصديق على تعديل كيغالي. 
طة ولى من خرحلة األالمتنفيذ  سيستكمل، في السنتين القادمتين، البلدالھيدروكلوروفلوروكربونية، وھي تأمل لذلك أن 
زيز شروع التعم واصلھذه الخطة، وسي ، والبدء في المرحلة الثانية منإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وفلوروكربونية في المائة في استھالك المواد الھيدروكلور 35المؤسسي من أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة 
 .2020يناير/كانون الثاني  1الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 ليبريا

رحلة (الم ليبرياجديد مشروع التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لت -14
لبلد في حالة امتثال امشيرة إلى أن  2016لعام  7قد أبلغت عن بيانات المادة ليبريا  ) والحظت مع التقدير أنالسابعة

نفذت ضوابط على واردات المواد  ليبريالبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن 
د. لتبريلتراخيص والحصص، ودربت ضباط الجمارك وفنيي اصدار امن خالل نظام إل الھيدروكلوروفلوروكربونية

تستمر سادمتين، تين الق، في السنليبريا، وھي تأمل لذلك أن حكومة ليبرياالجھود التي تبذلھا بوأقرت اللجنة التنفيذية 
ل سسي من أجز المؤمشروع التعزيوالھيدروكلوروفلوروكربونية  تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد في

لالزم بموجب في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ا 35إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة 
 .2020يناير/كانون الثاني  1بروتوكول مونتريال بحلول 

 ماليزيا

مشروع التعزيز المؤسسي لماليزيا (المرحلة الثانية لدم مع طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المق     -15
أن البلد يمتثل لبروتوكول التي تبين  2016لعام  7مع التقدير أن ماليزيا قدمت بيانات المادة  والحظتعشر) 

لمستنفدة اتخذت خطوات فعالة إلزالة استھالك المواد ا ماليزياأن حکومة  ضايأ ةيذياللجنة التنف مونتريال. والحظت
والحصص وإزالة  صيمن خالل نظام التراخ ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ رادياست ضبط ذيتنف تشمللألوزون 
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من  یألولکجزء من المرحلة اوتدريب الجھات المعنية  ةيوتوع الرغاوىفي قطاع  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ
بجھود  ةيذي. وأقرت اللجنة التنفةيأنشطة المرحلة الثان وبدء ة،يدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

من أنشطة خطة  ةيالمرحلة الثان ذيتنف ،القادمين العامينولذلك تأمل في أن تواصل الحکومة، خالل  ،ماليزياحکومة 
 المؤسسي بنجاح. زيوأنشطة مشروع التعز ةيدروکلوروفلوروکربونيإدارة إزالة المواد الھ

 جزر مارشال

 رشالجزر مااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -16
لد في حالة امتثال مشيرة إلى أن الب 7عن بيانات المادة  البلد قد أبلغ ) والحظت مع التقدير أنالسادسة(المرحلة 

وزون وحدة األعززت الترتيبات المؤسسية ل مارشالجزر لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن 
ئيسيين ة الرركت قطاعات خدمة التبريد وأصحاب المصلحت نظام التراخيص وعملت على إنفاذه، وأشنالوطنية؛ وحسّ 

لى عر مارشال جزمة كوبحاللجنة التنفيذية  اآلخرين في استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشادت
لجنة التنفيذية ال . وأقرت2017مايو/أيار  15بروتوكول مونتريال في على لتصديق على تعديل كيغالي ا لصك ھاعإيدا
ة دارة إزالإذ خطة تنفي في، في السنتين القادمتين، سيستمر ، وھي تأمل لذلك أن البلدالحكومةالجھود التي تبذلھا ب

في  35نسبة مؤسسي من أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بمشروع التعزيز الوالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
يناير/كانون  1المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 .2020الثاني 

 النيجر

لة لمرحا( لنيجراستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -17
يرة إلى أن البلد مشإلى أمانة األوزون  2016عن بيانات عام  النيجر قد أبلغ ) والحظت مع التقدير أنالحادية عشرة

ت المواد واردا نفذت ضوابط على النيجرفي حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن 
 ربتأع. ولتراخيص والحصص، ودربت ضباط الجمارك وفنيي التبريدإلصدار االمستنفدة لألوزون من خالل نظام ل

، وھي نيةفلوروكربوتخفيض استھالك المواد الھيدروكلورولالنيجر لجھود التي تبذلھا ل عن تقديرھااللجنة التنفيذية 
الة إدارة إز طةخ من ستيسر تقديم الشريحة الثانية من المرحلة األولى، في السنتين القادمتين، النيجرتأمل لذلك أن 

مشروع و بونيةستواصل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و
في المائة في استھالك المواد  35التعزيز المؤسسي من أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة 

 .2020يناير/كانون الثاني  1بحلول  الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال

 باالو

لة المرح( باالواستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -18
لبلد في حالة امتثال مشيرة إلى أن ا 2016لعام  7عن بيانات المادة  تقد أبلغ باالو ) والحظت مع التقدير أنالسابعة

الي على يل كيغبحكومة باالو على إيداعھا لصك التصديق على تعدت اللجنة التنفيذية أشادال. ولبروتوكول مونتري
فاذه التراخيص وإنإصدار نت نظام والحظت كذلك أن باالو حسّ  2017أغسطس/آب  29بروتوكول مونتريال في 

ي لجھود التيذية بااللجنة التنفوأقرت ستيراد معدات قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون. اوالضوابط التشريعية على 
اد الة الموخطة إدارة إز في تنفيذ، في السنتين القادمتين، البلد سيستمر، وھي تأمل لذلك أن باالوتبذلھا 

في المائة في  35الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة 
 .2020ون الثاني يناير/كان 1روفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول استھالك المواد الھيدروكلو

 مابن

مشروع التعزيز المؤسسي لبنما (المرحلة الثامنة) لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -19
لبروتوكول مونتريال وأن البلد  يمتثلأن البلد  تبينالتي  7مع التقدير أن حكومة بنما أبلغت عن بيانات المادة  والحظت
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أن بنما أيضا  ةيذيالحظت اللجنة التنفوبيانات تنفيذ البرامج القطرية قبل الموعد النھائي المحدد. ب الصندوق نةأبلغ أما
واردات المواد ل ضوابط ذيتنف وخاصةاتخذت خطوات إلزالة استھالك المواد المستنفدة لألوزون، 

. كما ديالتبر وفنييالجمارك  ضباط بيوالحصص، وتدر صيمن خالل نظام التراخ ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
بجھود  ةيذياللجنة التنفيذية مع التقدير األنشطة التحضيرية لتيسير تنفيذ تعديل كيغالي. وأقرت اللجنة التنف الحظت

من أنشطة خطة إدارة إزالة  ةيالمرحلة الثان ذيتنف القادمين العامينحکومة بنما، ولذلك تأمل أن تواصل الحکومة خالل 
في  35خفض بنسبة ال قينجاح من أجل تحقمشروع التعزيز المؤسسي بوأنشطة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

كانون  /يناير 1بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  الالزم الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمائة في استھالك المواد 
 .2020 الثاني

 يروب

لة المرح( بيرواستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -20
ات تنفيذ البرنامج وعن بيانإلى أمانة األوزون  7قد أبلغ عن بيانات المادة  البلد ) والحظت مع التقدير أنالخامسة

 يضاألتنفيذية لجنة اتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت المشيرة إلى أن البلد في حالة امالقطري إلى أمانة الصندوق 
شطة واصل األنلد سيتعزيز الھيكل المؤسسي لتنفيذ بروتوكول مونتريال في بيرو. واللجنة التنفيذية على ثقة بأن الب

المواد ھالك في المائة في است 35من أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة على مستوي السياسات والمشروعات، 
 .2020يناير/كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 نداارو

رحلة (الم راوندااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -21
لبلد في حالة امتثال امشيرة إلى أن  2016لعام  7دة عن بيانات الما تقد أبلغندا اور ) والحظت مع التقدير أنالسابعة

حصص، لتراخيص والصدار اإل انفذت نظام ندااورلبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن 
فيذية ة التنت اللجنشاد. وأخدمةوفنيي ال اإلنفاذودربت ضباط ة مشروعوإجراءات ھادفة إلى منع التجارة غير ال

. 2017يار مايو/أ 23ندا على إيداعھا صك التصديق على تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال في اوبحكومة ر
د الموا دارة إزالةته إلخط سيواصل البلد تنفيذ، في السنتين القادمتين، اللجنة التنفيذية في أنهوتأمل 

في المائة في  35يق الخفض بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل إعداد البلد لتحق
 .2020ون الثاني يناير/كان 1استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 سانت لوسيا

المرحلة ( وسياسانت لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -22
المادة  عن بياناتندوق والبلد قد أبلغ بيانات عن تنفيذ برنامجه القطري إلى أمانة الص ظت مع التقدير أن) والحالعاشرة

ظت والحنية. وكربوإلى أمانة األوزون مما يبين أن البلد يساير الجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلور 7
مواد الة الويعمل جيدا وأن خطته إلدارة إز منھجمللتراخيص والحصص  االلجنة التنفيذية أن البلد لديه نظام

تقدير مع الذلك يذية كوالحظت اللجنة التنفالھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھا بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. 
ذية لتنفياللجنة لذلك، فإن او اتخذ خطوات للبدء في التصديق على تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال. البلدأن 

لد داد البمن أجل إعاألنشطة على مستوى السياسات والمشروعات، ستواصل تنفيذ على ثقة أن حكومة سانت لوسيا 
روتوكول بفي المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب  35لتحقيق الخفض بنسبة 

 .2020يناير/كانون الثاني  1مونتريال بحلول 

 ر غريناديننسنت وجزسانت ف

نسنت وجزر سانت فاللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل استعرضت -23
إلى  2016لعام البلد قد أبلغ عن بيانات تنفيذ برنامجه القطري  ) والحظت مع التقدير أنالسابعة(المرحلة  غرينادين
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إلى أمانة األوزون. وأقرت اللجنة التنفيذية بأن البلد ملتزم بجدول  2016لعام  7أمانة الصندوق وعن بيانات المادة 
صدار اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بطريقة فعالة، وأن لديه نظام ممنھج وتشغيلي جيد إل

عالة وفي لتراخيص والحصص، وأن خطته إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھا بطريقة فا
والحظت اللجنة التنفيذية كذلك مع التقدير أن البلد اتخذ خطوات للبدء في التصديق على تعديل كيغالي الوقت المناسب. 

ستواصل  نسنت وجزر غرينادينفعلى بروتوكول مونتريال. ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية على ثقة أن حكومة سانت 
في المائة في  35روعات، من أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة تنفيذ األنشطة على مستوى السياسات والمش

 .2020يناير/كانون الثاني  1استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 ساموا

لة المرح( ساموااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -24
لقة يال المتعكول مونترالالزمة للوفاء بتدابير الرقابة في بروتوخطوات التخذ يالبلد  ) والحظت مع التقدير أنالتاسعة

يص لتراخار اصدإل بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشادت اللجنة التنفيذية بحكومة ساموا على نظامھا الفعال
لعامة عية اة المعنيين. والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير مستوى التووالحصص والتنسيق مع أصحاب المصلح

ألولية الخطوات اونية، بالتحديات المواجھة في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأھداف اإلزالة الوط ةالمتعلق
وكول ت بروتوفي اجتماعا، والمشاركة النشطة للبلد في اجتماعات الشبكة اإلقليمية تعديل كيغاليللتصديق على 

الجھود المبذولة لتحقيق أھداف خفض استھالك المواد اللجنة التنفيذية  والحظت. مونتريال
ة ي وأنشطمشروع التعزيز المؤسسستواصل تنفيذ  سامواأن حكومة  الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھي لذلك تأمل

ة في استھالك المواد في المائ 35لد لتحقيق الخفض بنسبة ، من أجل إعداد البإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .2020يناير/كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 السنغال

رحلة (الم لسنغالاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -25
مشيرة إلى أن البلد  إلى أمانة األوزون 2016عن بيانات عام  تقد أبلغالسنغال  والحظت مع التقدير أن )الثانية عشرة

مواد ردات اللواضوابط نفذت  السنغالفي حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن 
ت قرأو. تبريدوفنيي ال الجماركضباط  لتراخيص والحصص، ودربتصدار انظام إلالمستنفدة لألوزون من خالل 

لتالي باتأمل و كربونيةالسنغال لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروحكومة الجھود التي تبذلھا اللجنة التنفيذية ب
كربونية وفلوروإلدارة إزالة المواد الھيدروكلور اتنفيذ خطتھ السنغالواصل تفي أنه، في السنتين القادمتين، س

واد في المائة في استھالك الم 35ومشروع التعزيز المؤسسي من أجل إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة 
 .2020يناير/كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 صربيا

ة التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لصربيا (المرحلة السادسة) استعرضت اللجنة التنفيذي -26
والحظت مع التقدير أن صربيا في حالة امتثال ألھداف اإلزالة والتزامات اإلبالغ التابعة لبروتوكول مونتريال، 

الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السنوي الواردة في خطة إدارة إزوحققت أھداف استھالك المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا، واالتفاق مع اللجنة التنفيذية. كما الحظت اللجنة التنفيذية أن وحدة األوزون 
الوطنية لدى صربيا واصلت عملھا خالل عملية إعادة ھيكلة وزارة البيئة وحققت قدرا أكبر من التعريف بھا سواء 

نفيذية أن صربيا عضو نشط في الشبكة اإلقليمية ألوروبا ووسط آسيا واضطلعت وطنيا أو دوليا. والحظت اللجنة الت
بدور ھام في تبادل المعلومات التقنية في اإلقليم من خالل استضافة االجتماعات والمعارض الدولية المتعلقة بالتبريد 

ل وحدة األوزون الوطنية على أساس سنوي. ويسر اللجنة التنفيذية أن تعلم أن حكومة صربيا قد التزمت، من خال
 التابعة لھا بأن تتخذ إجراءات مبكرة صوب التصديق على تعديل كيغالي.
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 جزر سليمان

المرحلة ( يمانجزر سلاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل -27
تعلقة تريال المكول مونللوفاء بتدابير الرقابة في بروتووالحظت مع التقدير أن البلد يتخذ الخطوات الالزمة ) السابعة

ن األولى م مرحلةبالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشادت اللجنة التنفيذية بحكومة جزر سليمان على تنفيذ ال
ريد ازات التبغزون والمواد المستنفدة لألوستيراد ال لوائحخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وال

 أدى إلىد قلجمارك اتستخدم المواد المستنفدة لألوزون. والحظت اللجنة التنفيذية أن تدريب ضباط ال والمعدات التي 
حكومة ل تواصأن  اإلبالغ. ولذلك، تأمل اللجنة التنفيذيةقيد فترة التحديد نوعين من الواردات غير المشروعة في 

 دمن أجل إعدا ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي،جزر سليمان تنفيذ خطة إدارة إزال
 موجب بروتوكولبفي المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم  35البلد لتحقيق الخفض بنسبة 

 .2020يناير/كانون الثاني  1مونتريال بحلول 

 تونغا

ة المرحل( لتونغالمقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير ا -28
ون مشيرة إلى أن البلد إلى أمانة األوز 2016لعام  7البلد قد أبلغ عن بيانات المادة  ) والحظت مع التقدير أنالسابعة

لمواد اا من قد خفضت استھالكھ نغاكان في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية أن تو
نظام  ل إنفاذأقل بكثير من أھداف بروتوكول مونتريال، وقامت بذلك من خالعلى نحو الھيدروكلوروفلوروكربونية 

لتبريد افنيي والتراخيص والحصص فيھا، ومنع التجارة غير المشروعة، وبناء قدرات ضباط الجمارك وضباط اإلنفاذ 
لمواد ة إزالة اة إدارأن تونغا ستواصل تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي وخطوتكييف الھواء. واللجنة التنفيذية على ثقة 
لمواد في المائة في استھالك ا 35إعداد البلد لتحقيق الخفض بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل 

 .2020يناير/كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربونية الالزم بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 تركيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب مشروع التعزيز المؤسسي لتركيا (المرحلة الثامنة)  -29
والحظت مع التقدير أن تركيا في حالة امتثال ألھداف اللتزامات اإلبالغ عن بيانات المواد المستنفدة لألوزون، وأنھا 

الواردة في خطة إدارة إزالة المواد إزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون حققت أھداف 
الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق مع اللجنة التنفيذية. والحظت اللجنة التنفيذية تدعيم وحدة األوزون الوطنية بعدد 
إضافي من الموظفين من وزارة البيئة والتوسع العمراني، وأن وحدة األوزون الوطنية قد زادت من توجيه األنظار 

الحظت اللجنة التنفيذية أن تركيا عضو نشط في شبكة األوزون اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى وأنھا إليھا.. و
اضطلعت بدور ھام في الترويج لبدائل الھيدروكلوروفلوروكربون لقطاع التبريد وتكييف الھواء في اإلقليم، وشجعت 

أن بدائل المواد المستنفدة لألوزون. والحظت وحدة األوزون الوطنية على مواصلة حمالت التوعية التي تجريھا بش
اللجنة التنفيذية أيضا الجھود التي تبذلھا حكومة تركيا ومن ثم فإن من المأمول أن تواصل تركيا، في غضون العامين 

 القادمين، تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي بنجاح.

 أوروغواي

المؤسسي ألوروغواي (المرحلة  زيمشروع التعزلالمقدم مع طلب  ريالتقر ةيذياستعرضت اللجنة التنف   -30
 يمتثلأن البلد  تبينالتي  2016و  2015 عامي اناتيببأن البلد أبلغ أمانة األوزون  ريعشر) والحظت مع التقد ةيالثان

. والحظت اللجنة 2016و  2015 لعامي ةيالقطر برامجال ذيتنفببيانات  أمانة الصندوقوأبلغ  ال،يلبروتوکول مونتر
من خالل نظام  ةيدروکلوروفلوروکربونيواردات المواد الھلأن حکومة أوروغواي تنفذ ضوابط  ضايأ ةيذيالتنف

 ةيوسلطات الجمارك والسلطات المحل ةيوحدة األوزون الوطن نيوالحصص وإنشاء قنوات اتصال ب صيالتراخ
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيالشروع في المرحلة الثان رية مع التقداألخرى. والحظت اللجن

بجھود حکومة  ةيذي. وأقرت اللجنة التنفغالييک ليتعد ذيتنف ريسيلت التحضيريةواألنشطة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ
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خطة إدارة إزالة  نشطةأمن  ةيالمرحلة الثان ذيتنف نيالقادم نيأوروغواي، ولذلك تأمل أن تواصل الحکومة خالل العام
في  35خفض بنسبة ال قيالمؤسسي بنجاح من أجل تحق زيوأنشطة مشروع التعز ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

كانون  /يناير 1بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  الالزم الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمائة في استھالك المواد 
 .2020 الثاني
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بند 
الميزانية

برنامج المساعدة على الموقعالعنصر
االمتثال لعام 2018

10

أسبوع/شھرالرتبةالوظيفة / الوصف

D112261,000باريسرئيس الفرع1101

P512256,000باريسمسؤول البيئة الرئيسي - الشبكة والسياسة العامة1102

P412224,000باريسبروتوكول مونتلایر - مسؤول برنامج - بناء القدرات1103

P412224,000باريسبروتوكول مونتلایر - مدير إعالم1104

P412224,000باريسبروتوكول مونتلایر - عمليات المشروعات1105

P412224,000باريسبروتوكول مونتلایر - مسؤول برنامج -  دعم السياسات والدعم التقني1106

1107
بروتوكول مونتلایر - مسؤول برنامج -  مكتب المساعدة بشأن المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية / بخالف المواد المستنفدة لألوزون
P312باريس

187,000

1108
باريس/أوروبا بروتوكول مونتلایر - مسؤول البرنامج - أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس

وآسيا الوسطى
P312

187,000

1111
باريس/أوروبا بروتوكول مونتلایر - منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى

وآسيا الوسطى
P412

224,000

1121
P512بانكوكمنسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - جنوب  آسيا

216,000

P412189,000بانكوكمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - جنوب شرق آسيا1122

بروتوكول مونتلایر - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - بناء 1123
القدرات األقاليمية في مركز جزر المحيط الھادئ

P412بانكوك
189,000

1124
- بروتوكول مونتلایر - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ

مركز جزر المحيط الھادئ
P312بانكوك

153,000

P312153,000بانكوكبروتوكول مونتلایر - موظف برامج (جنوب آسيا)1125

1126
(جنوب آسيا - بروتوكول مونتلایر - موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ

والمحيط الھادئ + جزر المحيط الھادئ)
P312بانكوك

153,000

P412218,000المنامةبروتوكول مونتلایر - مسؤول برنامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1131

1132
الشراكات - بروتوكول مونتلایر - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا

الدولية
P512المنامة

230,000

P312210,000المنامةبروتوكول مونتلایر - موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 1133

1142
بروتوكول مونتلایر - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة 

بالفرنسية)
P412نبروبي

206,000

1143
بروتوكول مونتلایر - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة 

باإلنجليزية)
P412نبروبي

206,000

P312168,000نبروبيبروتوكول مونتلایر -موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة باإلنجليزية)1144

بروتوكول مونتلایر - مسؤول برنامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة باإلنجليزية)1145
P312نبروبي

168,000

بروتوكول مونتلایر - موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة بالفرنسية)1146
P212نبروبي

99,000

بروتوكول مونتلایر - موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة باإلنجليزية)1147
P212نبروبي

99,000

1151
بروتوكول مونتلایر - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 

(أمريكا الالتينية)
P412بنما

190,000

P412190,000بنمابروتوكول مونتلایر - منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 1152

1153
بروتوكول مونتلایر - موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (أمريكا 

الالتينية)
P312بنما

162,000

1154
بروتوكول مونتلایر - موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (بلدان 

البحر الكاريبي)
P312بنما

162,000

G612115,000باريسيروتوكول مونتلایر - مساعد رئيسي - رئيس الفرع1301

G612115,000باريسبروتوكول مونتلایر مساعد برامج - الشبكات اإلقيمية1302

G612115,000باريسبروتوكول مونتلایر - مساعد برامج - أوروبا وآسيا الوسطى/  باريس1303

G512103,000باريسبروتوكول مونتلایر - مساعد برامج – للمعلومات / اللجنة التنفيذية1305

G512103,000باريسبروتوكول مونتلایر - مساعد برامج – لبناء القدرات / للمعلومات1306

G512103,000باريسبروتوكول مونتلایر - مساعد برامج - للعمليات1307

مساعد برامج1311
باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

G612
115,000

المرفق الرابع عشر

 ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 2018 

عنصر موظفي المشروع

1
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G712122,000باريسموظف مساعد للمالية والميزانية1312

30,000مساعدة مؤقتة لبرنامج المساعدة على االمتثال1317

G61267,000بانكوكمساعد برامج (المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ (جنوب آسيا)1321

G512بانكوكمساعد برامج - المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ (جنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ)1322
54,000

G51254,000بانكوكمساعد برامج - المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ (جزر المحيط الھادئ)1323

G61260,000بانكوكمساعد برامج - المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ1324

G61275,000المنامةمساعد برامج - المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ1331

G61275,000المنامةمساعد برامج - المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1332

G61245,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة باإلنجليزية)1341

G51236,000نيروبيمساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (عالمي)1342

G61245,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1343

G61245,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا (البلدان الناطقة بالفرنسية)1344

G41233,000بنمامساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1351

G61246,000بنمامساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1352

6,928,000مجموع عنصر تكاليف الموظفين

السفر1600

            171,000باريسسفر موظفي مكتب باريس*1601

1610
باريس/أوروبا سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

              25,000وآسيا الوسطى

              33,000بانكوكسفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا1620

1621
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا (آسيا والمحيط الھادئ 

وجنوب آسيا)
بانكوك

33,000              

1622
بانكوكسفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا (جزر المحيط الھادئ)

50,000              

              45,000المنامةسفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1630

              60,500نيروبيسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا (الناطقة بالفرنسية)1640

              60,500نيروبيسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا (الناطقة باإلنجليزية)1641

              35,000بنماسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (منطقة البحر الكاريبي)1650

              35,000بنماسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي (أمريكا الالتينية)1651

548,000مجموع عنصر السفر

20/30

عنصر خدمات العقود

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى/التعاون فيما بين 2210
بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية

باريس/أوروبا 
            130,000وآسيا الوسطى

130,000المجموع الفرعي ألوروبا وآسيا الوسطى

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط 2220
الھادئ/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جنوب آسيا)

بانكوك
92,000              

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط 2221
الھادئ/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جنوب شرق آسيا والمحيط 

الھادئ)

بانكوك

70,000              

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط 2222
الھادئ/التعاون فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جزر المحيط الھادئ)

بانكوك

105,000            

267,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا /التعاون فيما بين بلدان 2230
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية

المنامة
100,000            

100,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألفريقيا/ التعاون فيما بين بلدان 2240
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (البلدان الناطقة بالفرنسية)

نيروبي
175,000            

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألفريقيا/ التعاون فيما بين بلدان 2241
الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (البلدان الناطقة باإلنجليزية)

نيروبي
175,000            

350,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي/التعاون 2250
فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (جزر البحر الكاريبي)

بنما

130,000            

األنشطة اإلقليمية

2
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االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي/التعاون 2251
فيما بين بلدان الجنوب/زيادة التوعية اإلقليمية (أمريكا الالتينية)

بنما
120,000            

250,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

1,097,000المجموع الفرعي لألنشطة اإلقليمية

            100,000رنامج تدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية3210

            150,000السياسات والمساعدة التقنية3211

            100,000التوعية والترجمة3213

              75,000االحتياجات الناشئة3214

              80,000رخص قيادة سائقي مركبات غازات التبريد3215

505,000المجموع الفرعي للخدمات العالمية

            165,000باريس/أقاليماجتماعات إسداء المشورة واالجتماعات التشاورية504210

165,000المجموع الفرعي لالجتماعات

670,000المجموع الفرعي للخدمات العالمية / االجتماعات

عمليات المكاتب

            290,000باريسعمليات المكاتب/ االتصاالت (المعدات، اإليجارات، اللوازم المكتبية والصيانة)605210

5220
عمليات المكاتب/ االتصاالت (المعدات، اإليجارات، اللوازم المكتبية والصيانة)

أقاليم
330,000            

620,000المجموع الفرعي لعمليات المكاتب

9,863,000المجموع99

            789,040تكاليف دعم البرنامج (%8)

9010,652,040

* 1601 المشاركة في االجتماعات: اللجنة التنفيذية، الفريق العامل المفتوح العضوية، 
االجتماع االستشاري المشترك بين الوكاالت، اجتماعات الشبكات، اجتماعات مؤتمر األطراف 

وأنشطة التوعية استنادا إلى احتياجات 7 موظفين في مكتب باريس

** 3210 -3215 األنشطة والميزانية التي سترحل إلى عام 2018

مالحظة بشأن جميع البنود األخرى  في الميزانية سيتم إعادة األرصدة غير المنفقة

المجموع الكلي

الخدمات العالمية / والية غرفة تبادل المعلومات (حافظة تنمية القدرات)

االجتماعات

3
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   الخامس عشر مرفـقال
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف موريتانياحكومة اتّفاق بين 
  بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 

لمواد ااستخدام  ق بتخفيضواللجنة التنفيذية فيما يتعل موريتانيا ("البلد)يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة   .1
طن من  2.14دره قألف ("المواد") إلى مستوى مستدام  -1المستنفدة لألوزون الخاضعة للرقابة الواردة في التذييل 

ال، على أن يكون مونتري جداول بروتوكولل امتثاال 2025كانون الثاني| يناير عام  1بحلول قدرات استنفاد األوزون 
 ك الموادستھالمن المفھوم أنه يمكن تعديل ھذا الرقم مرة واحدة عقب سنتين من تنفيذ ھذا االتفاق ومسح شامل ال

 ة.يالھيدروكلوروفلوروكربون

من  2- 1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
 كول مونتريالبروتوفي فضال عن الجدول الزمني للتخفيض في ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل")  -2ييل التذ

ھّداتھا للجنة التنفيذية بتعألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء ا-1لجميع المواد المشار إليھا في التذييل 
نسبة عّدد األطراف بالطلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المت ، يفقد الحق في3بالتمويل المحّددة في الفقرة 

خفض عمال كآخر خطوة لل ألف-2التذييل  من 2- 1ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
 لمحدد لكل مادة وى اوفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستألف، -1لجميع المواد المحددة في التذييل  بھذا االتفاق

  (االستھالك المؤھل المتبقي). 4.1.3 األفقى محددة في الصف

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
، لتمويل، من حيث المبدأاالتنفيذية ھذا ألف للبلد. وستوفر اللجنة  -2من التذييل  1- 3التمويل المحّدد في الصف األفقي 

 ").ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 المقدمة. ةيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونزالة إل يةلخطط قطاعليوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق طبقا  4-
االستھالك  تحقيق حدود عنب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل (5وفقا للفقرة الفرعية و

يق المشار إليه ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحق-2من التذييل  2.1 األفقى في الصف وردالمذكورة للمواد كما 
 أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

البلد بالشروط  مالم يوفىيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل ستمتنع اللجنة التنف 5-
للموافقة  ول الزمنيي الجدفعلى األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

  التمويل: على

 
السنوات  لجميع ألف-2من التذييل  1.2 األفقى لصففي ا األھداف المحددة لبىأن يكون البلد قد   )أ(

 .ا االتفاقھذلى المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة ع
عقاد اريخ انبيانات البرامج القطرية في تعن وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ 

 يقدم فيه طلب التمويل؛ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي

ذا ھأن قررت  قداللجنة التنفيذية تكون  ما لم أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف،   )ب(
 التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع وت ؛سابقةتغطي كل سنة تقويمية 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليھا  ؛فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  في المائة ؛ 20سابقا يزيد عن 

ن -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د)  ى ألف تغطي كل س ة حت ا ة تقويمي وبم
ك  ل، أفي ذل ي للتموي ة بمقتضى الجدول الزمن ل الشريحة التالي ا تموي ي يُطلب فيھ ى السنة الت و حت

  .دة فيه في حالة الشريحة األخيرةموعد اكتمال جميع األنشطة الوار
  

ّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المح 6-
 ة السابقةفيذ 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 

 
لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه ل يتوفرى أن توافق اللجنة التنفيذية عل 7-

ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذ بشكل  ألف-1ييل المبالغ وفقا
 سلس:

 
بقاً ينبغى أن   (أ) ق مس ادةإُتًوثَّ د ع ديالت رئيسة  اتالمخصص تحدي ذ سواء المصنّفة كتع ي خطة تنفي ف

ة سنوية  رة مقدم يّن في الفق ا ھو مب ة كم ذ السنوية (د) أعاله 5الفرعي ى خطة التنفي ديل عل ، أو كتع
ا.  تقديمھا التى يتعين الحالية ق  بمدة ثمانى أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية، للموافقة عليھ وتتعل

  :التغييرات الرئيسية

  بالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ ب  )2(

ذة ب  )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لف
  لمختلف الشرائح؛ 

دة ب  )4( نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل ديم تموي تق
ه عن  مجموع زيديالحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية  ة  30تكاليف في المائ

  ؛موافق عليھا شريحة آخر من مجموع تكاليف

ديالت رئيسة ي المخصصاتتحديد إعادة   (ب) ر المصنّفة كتع ذ السنوية غي ا في خطة التنفي مكن إدماجھ
ر السنوي  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  المتعلق بالتنفيذ؛

راف   (ج) دد األط ى الصندوق المتع ة ال الغ متبقي ة مب اد أي ذا تع ال بھ ريحة عم ر ش ن آخ اء م د االنتھ عن
  االتفاق.

سوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة   8
 ما يلي:

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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اتأن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل   (ب) المقررين  المتطلب واردة ب ال
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو   9
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قعنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافالتي يُضطلع بھا نيابة 

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة يعلى أن اليونديبي  ة") ووافقالمنفذة الرئيسة ("الوكالة المنفذة الرئيس
بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات  المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسة فيما يتعلق

التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 
 في ھذا االتفاق. المشاركةبرنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة 

 
بناء  األنشطةضمان التخطيط والتنفيذ واإلبالغ المنسق لجميع ة المنفذة الرئيسة مسؤولة عن ستكون الوكال  10

(ب). وتشمل ھذه  5بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  على ھذا االتفاق
والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت 

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسة –6التذييل 

كالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات والو
الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق 

يد الوكالة المنفذة الرئيسة والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزو
 ألف.- 2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينالصف

 
في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في   11

و عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف، أ-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

فيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التن
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

("تخفيضات في  ألف -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 
عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  التمويل نتيجة الفشل في االمتثال")

قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا من مقدرة بأطنان 
القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا 

  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على   12 

  تھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االس
 

الوكالة المنفذة الرئيسة والوكالة المنفذة المتعاونة وسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية   13
على  لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسة والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في المرحلة األولى من يتم إنجاز   14
ي حالة بقاء ألف. وف-2نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا 7(د) والفقرة 5أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
(ب) 1(أ) و1حتى نھاية السنة لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 لف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.أ-4من التذييل (ھ) 1(د) و1و
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تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   15
تحدد  ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  التذييالت
  

  ألف: المواد-1التذييل 
 (بأطنان لتخفيضات في االستھالكلإلجمالي انقطة البدء   المجموعة  المرفق  المادة

  قدرات استنفاد األوزون)من 
 6.60  األولى  جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017   البنود الصف

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان من قدرات 
 استھالك األوزون)

 غير متاح 6.66 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 18.45 18.45 18.45

الحد األقصى المسموح  1.2
به لالستھالك الكلي 

من مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان من قدرات 
 استھالك األوزون) 

 غير متاح 2.14 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 6.60 6.60 6.60

التمويل المتفق عليه  2.1
للوكالة المنفذة 

) يونديبيالرئيسية (
 (دوالر أمريكي)

150,000 0 0 25,000 0 41,750 0 0 85,750 302,500 

تكاليف دعم الوكالة  2.2
المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي) 

19,500 0 0 3,250 0 5,428 0 0 11,148 39,325 

التمويل المتفق عليه  2.3
للوكالة المنفذة 

) يونديبيالمتعاونة (
 (دوالر أمريكي)

105,000 0 0 50,000 0 150,000 0 0 0 305,000 

تكاليف دعم الوكالة  2.4
المنفذة المتعاونة 
 (دوالر أمريكي)

7,350 0 0 3,500 0 10,500 0 0 0 21,350 

إجمالي التمويل  3.1
الموافق عليه (دوالر 

 أمريكي)

255,000 0 0 75,000 0 191,750 0 0 85,750 607,500 

إجمالي تكاليف الدعم  3.2
الموافق عليھا (دوالر 

 أمريكي) 

26,850 0 0 6,750 0 15,928 0 0 11,148 60,675 

إجمالي التكاليف  3.3
المتفق عليھا (دوالر 

 أمريكي)

281,850 0 0 81,750 0 207,678 0  96,898 668,175 

 4.46 المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 0 الذي يتعين إزالتھا في المشروعات السابقة الموافق عليھا (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 2.14 المتبقي المؤھل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
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  على التمويل للموافقةالجدول الزمني ألف:  -3التذييل 
  
 ألف.-2اجتماع في السنة المحددة في التذييل  آخرسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في   1
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  
  تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: تقديم يتألفس  1

ذ السنة التقويمية،  حسبسردى، مع بيانات مقدمة تقرير   (أ) ى بشأن التقدم المحرز من ابقة عل السنة الس
س ابق، يعك ر الس ھام مختلف  التقري ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ا،  األنشطةحال فيھ

بعض.  اط بعضھا ب ة ارتب ر يوينبغى أن وكيفي ألوزون كشمل التقري تنفدة ل واد المس ة الم ة إزال نتيج
تعملة للسماح  دائل المس ة المستخدمة والب ا البديل ادة والتكنولوجي مباشرة عن تنفيذ األنشطة حسب الم

وينبغي لألمانة أن تقدم إلى اللجنة التنفيذية معلومات حول التغيير الناتج عن االنبعاثات ذات العالقة. 
رات والتحديات  ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك  األنشطةالمرتبطة بمختلف أن يسلط التقري

ى ق عل ة، وأن يعل ي الخط ة ف د، أي  المدرج ي البل ى الظروف ف رأ عل رات تط ن وتغيي ك م ر ذل غي
رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم

نوية طبخط ذ الس تخدام الم التنفي االت اس أخير، وح االت الت ديمھا، كح ابق تق ادة الس ي إع ة ف رون
اق، أو  7تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  من ھذا االتف

ر  ع السنوات ذات  السردىغير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري جمي
ة  رة الفرعي ي الفق ددة ف لة المح ى ذ5الص افة إل ن باإلض اق، ويمك ن االتف ا (أ) م مل أيض ك أن يش ل

  معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف
لك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذ

(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؛

ك السنة المخططة والتي سيُضطلع بھا حتى  لألنشطةوصف خطي   (ج) ديم طلب الشريحة بما في ذل لتق
دم المحرز في تنفي ا وأخذ التجارب المكتسبة والتق رابط بينھ ابقة التالية، مع إبراز الت ذ الشرائح الس

وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا  وستقدم البيانات في الخطة حسب السنة التقويمية. ؛ بعين االعتبار
املة وال ة من اإلشارة إلى الخطة الش رات ممكن دم المحرز، فضال عن أي تغيي أن تطرأ  المنتظرتق

ة  رة الفرعي ي الفق ددة ف نة المح ذا الوصف الس ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ة الش ى الخط ن 5عل (د) م
املةتغييرات على أي ويفسر بالتفصيل االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد  ويمكن  . الخطة الش

رة تقديم وصفا لألنشطة في  ا ورد في الفق ر السردى كم ل التقري ة مث المستقبل كجزء من نفس الوثيق
  الفرعية (ب) أعاله؛

ات   (د) ن المعلوم ة م دة مجموع ى قاع دمت عل نوية ق ذ الس نوية وخطط التنفي ذ الس ارير التنفي ع تق لجمي
وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية بيانات من خالل اإلنترنت. 

ة  السردمع كل طلب شريحة،  رة الفرعي (أ) أعاله) والخطة 1والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفق
ة  رة الفرعي ر الفق تغطي 1(انظ اله)، وس ة (ج) أع ى الخط رات عل نوية وأى تغيي ذ الس ة التنفي خط

  واألنشطة؛ الزمنية نفس الفترات الشاملة 
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(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  

  ھاألف: مؤّسسات الرصد وأدوار -5التذييل 
     

ربع سنوى عن  مرحلى الوطنية لألوزون برصد تنفيذ أنشطة المشروع وإعداد تقرير ةقوم الوحدتس  1
خطة إدارة إزالة المواد المشروع. وبھذا يضمن برنامج الرصد فاعلية جميع المشروعات المقترحة في إطار 

من خالل الرصد الدائم واالستعراض الدورى ألداء المشروعات الفردية. وستقوم  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  حقق مستقل.تبإجراء الوكالة المنفذة الرئيسة بترتيب قيام استشارى 

ترتيبات الرصد بسبب واليتھا في رصد سيكون للوكالة المنفذة الرئيسة دورا بارزا بصورة خاصة في   - 2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التى ستستخدم تسجيالتھا كمرجع للتأكد في جميع برامج الرصد لمختلف 

، لوكالة المنفذة الرئيسة. وسوف تضطلع اوفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورالمشروعات في إطار 
المواد رصد الواردات والصادرات غير القانونية من في مع الوكالة المنفذة المتعاونة، بالمھمة التى تتسم بالتحدى 

  .الوحدة الوطنية لألوزونوتقديم المشورة إلى الوكاالت الوطنية المالئمة من خالل  المستنفدة لألوزون

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسة -6ييل التذ
 
  بما في ذلك على األقل ما يلى: ،من األنشطة مدىالرئيسـة مسؤولة عن  المنفذةستكـون الوكالـة   1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
يّن  ى النحو المب ه، عل ة ب ة الخاّص ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال ف

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

د للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ مستقل تحقّق توفير  (ج) ا ق
 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

ار في   (د) ين االعتب دم المحرز بع ديثاتالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتق املة وفي  تح 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

 التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛ األنشطةتقارير عن 

 ؛لمراجعات التقنيَّةاضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين   (و)

 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؛

  نة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛الوكالة المنفذة المتعاو أنشطةتنسيق   (ط)

رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
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ذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف
 ثنائية معنية؛

   بالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ الم  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

ابعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء  2 ا تم اإلعراب عنھ ين االعتب ذة الرئيسبع ة المنف تقوم الوكال ار ر، س ة باختي
ة واستھالك  كيان واد الھيدروكلوروفلوروكربوني مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة الم

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 

 
  ونةباء: دور الوكالة المنفذة المتعا -6التذييل 

  
بما في ھذه األنشطة في الخطة الشاملة،  وتحددنشطة. األ مدى منالمتعاونة مسؤولة عن  المنفذةتكون الوكالة   1

  :ما يلىعلى األقل  ذلك
  

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ذة ال  (ب) ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوكال ة، والرجوع إل متعاون
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى النحو   (ج) تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسة إلدراجھا في التقارير المجمعة عل
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  االمتثال نتيجة الفشل فيألف: تخفيضات في التمويل  -7التذييل 

  
دار  11وفقا للفقرة  1 ّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن ك

ي الصف  دد ف توى المح اوز المس ذي يتج تھالك ال تنفاد األوزون من االس درات اس وغرام من ق ن  2-1كيل م
ذييل  2-1ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف -2التذييل  ى أن يكون من ألف-2من الت ، عل

ان مستو ا إذا ك ة م ن يطبق في حال ةى استھالك المفھوم أن ھذا الشرط ل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  الم
  طن من قدرات استنفاد الوزون. 6.60المتحقق منه أعلى من نقطة البداية المقدرة البالغة 
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  المرفق السادس عشر
  

اتفاق بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لخفض استھالك المواد 
  يةوكربونالھيدروكلوروفلورالھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 

 
  الغرض

يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة كينيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في   - 1
ابتة قدرھا صفر طن ألف ("المواد") إلى كمية ث-1االستعمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحدد في التذييل 
بروتكول بما يتماشى مع الجدول الزمني ل 2030من قدرات استنفاد األوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير 

  مونتلایر.

ألف -2من التذييل  2.1يوافق البلد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي على النحو المبين في الصف   - 2
اد جميع المو لف والتمويل") في ھذا االتفاق باإلضافة إلى الجدول الزمني للتخفيض في بروتوكول مونتلایر("األھدا

حدد لتمويل المة بتعھداتھا باألف. ويقبل البلد أنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذي-1المشار إليھا في التذييل 
ك ألي استھال من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة، يفقد الحق في طلب أو تلقي مزيد 3في الفقرة 

تخفيضات بموجب ألف باعتباره الخطوة النھائية في ال-2من التذييل  2.1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
لكل مادة في  ى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستو-1 ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل

  (االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل). 3.1.4الصف 

رھنا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير   - 3
 ن حيث المبدأ، فيمألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، -2من التذييل  1.3التمويل المحدد في الصف 

  ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").-3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة المواد الھيدروكلورفلوركربونية  - 4
تحقق مستقل من  (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء 5الموافق عليھا ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 

قق وسيجري التح ألف من ھذا االتفاق.-2من التذييل  2.1إنجاز حدود االستھالك السنوي للمواد المذكورة في الصف 
  المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة المعنية.

 شروط صرف األموال

اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يفي البلد بالشروط ستوفر  - 5
على  للموافقة لزمنياالتالية قبل ثمانية أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المنطبق المحدد في الجدول 

  التمويل:

ألف لجميع السنوات  -2من التذييل  2.1صف أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في ال  (أ)
 االتفاق. ى ھذاالمعنية. والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة عل

جتماع اعقاد وتستثني السنوات التي ال يوجد فيھا تقارير عن تنفيذ البرنامج القطري في تاريخ ان
  لتمويل؛اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب ا

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف لجميع السنوات المعنية، إال إذا قررت اللجنة   (ب)
  التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ -4أن يكون البلد قد قدم تقرير تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل   (ج)
الشريحة") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة؛ وأن يكون قد حقق مستوى متقدم من 
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تنفيذ األنشطة التي شرع في تنفيذھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا، وأن معدل صرف التمويل 
  ة؛ وفي المائ 20المتاح من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى -4أن يكون البلد قد قدم خطة تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل   (د)
تى اكتمال جميع ح، أو لھا نھاية السنة التي يتوقع جدول التمويل فيھا تقديم الشريحة التالية وشاملة

  األنشطة الواردة فيھا في حالة الشريحة األخيرة.

  الرصد

إجراء رصد دقيق ألنشطته بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف تقوم المؤسسات المحددة في التذييل يضمن البلد   - 6
السابقة  شرائحألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") بالرصد واإلبالغ عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ ال-5

  وفقا ألدوارھا ومسؤولياتھا المحددة في نفس التذييل.

 لالمرونة في تخصيص األموا

تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص جزء أوكل المبالغ الموافق عليھا توافق اللجنة التنفيذية على أن   - 7
  :لفأ-1وفقا لتغير الظروف من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة المواد المحددة في التذييل 

يجب أن يتم توثيق مسبق لعمليات إعادة التخصيص المصنفة كتعديالت رئيسية إما في خطة تنفيذ   (أ)
يحة تقدم (د) أعاله، أو كتنقيح لخطة تنفيذ شر 5الشريحة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

  ي:بما يل يةلرئيساثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات 

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ )1(  

  التغييرات التي قد تؤدي إلى تعديل في أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛  )2( 

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو   )3(
  الشرائح؛الوكاالت المنفذة لمختلف 

توفير تمويل لألنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية المعتمدة، أو استبعاد   )4(
يف آخر في المائة من مجموع تكال 30أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة تزيد تكاليفه عن 

  شريحة موافق عليھا؛ و

 يقدم لھذا ينبغي أن يحدد التغيرات في التكنولوجيات البديلة، على أساس الفھم أن أي طلب  )5(
نان من في أط ، واألثر المتوقع على المناخ، وأي اختالفاتالتكاليف اإلضافية المتعلقة بھا

أن  يد علىقدرة استنفاد األوزون التي ستتم إزالتھا حسب االنطباق، باإلضافة إلى التأك
ل من ف تقلجيا سوالبلد يوافق على أن الوفورات المحتملة المتعلقة بالتغيير في التكنولو

  مستوى التمويل العام بموجب ھذا االتفاق؛

عمليات إعادة التخصيص غير المصنفة كتعديالت رئيسية يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة   (ب)
فيذ تقرير تن ھا فيالموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأن

  الشريحة الالحق؛

يوافق البلد في الحاالت التي يتم فيھا اختيار تكنولوجيات الھيدروكربون كبديل للمواد   (ج)
كربونية، ومع األخذ في االعتبار الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة واألمان: وفلوروالھيدروكلور

 تزيد من تقليل األثر على المناخ؛ وأن تنظر في أحكامالتي على رصد إتاحة البدائل والخيارات 
تشجع على إدخال تلك البدائل وذلك عند استعراض معايير اللوائح والحوافز؛ وأن تدرس إمكانية 
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اعتماد بدائل ناجعة من حيث التكلفة تقلل من األثر على المناخ عند تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
محرز تبعا لذلك تبلغ اللجنة التنفيذية، حسب االقتضاء، بالتقدم ال أنكربونية، ووفلوروالھيدروكلور

  في تقارير تنفيذ الشريحة؛ و

ت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق تعاد أي مبالغ متبقية في ذمة الوكاال  (د)
  المتعدد األطراف عند االنتھاء من آخر شريحة متوقعة بموجب ھذا االتفاق.

  اعتبارات بشأن قطاع خدمة التبريد

على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطاع خدمة التبريد المدرجة في الخطة، وبصفة خاصة يولى اھتمام   - 8
 لما يلي:

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قد تطرأ   (أ)
  خالل تنفيذ المشروع؛ و

لمعنية بعين االعتبار المقررات ذات الصلة بشأن أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية و/أو المنفذة ا  (ب)
  قطاع خدمة التبريد خالل تنفيذ الخطة.

  الوكاالت الثنائية والمنفذة

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  - 9
ون كت لى أنات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت حكومة فرنسا عيضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزام

البلد على  ق. ويوافقالتفااالوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا 
اف أو في ألطرد اعمليات التقييم والتي قد تجرى في إطار برامج الرصد وأعمال التقييم التابعة للصندوق المتعد

 إطار برنامج التقييم التابع للوكالة المنفذة الرئيسية المشتركة في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لألنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  -  10
يوجد وب). ( 5ة تقل وفقا للفقرة الفرعيبموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المس

فذة لى تزويد الوكالة المنوتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، ع .ألف-6في التذييل  الوكالة المنفذة الرئيسيةدور 
  ألف.-2من التذييل  2.2الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف 

  عدم االمتثال لھذا االتفاق

من  2.1في حال عدم تمكن البلد ألي سبب من األسباب من تحقيق أھداف إزالة المواد المحددة في الصف   -  11
لحصول يحق له ا بأنه لن لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلدجه آخر عن االمتثال ي وألف، أو عجزه على أ-2التذييل 

ق وفى وضعه ويل إلالتمويل وفقا لجدول الموافقة على التمويل. وحسب تقدير اللجنة التنفيذية يمكن إعادة التمعلى 
ته التي ة التزامابكاف لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه

أنه ب دويعترف البل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل
لتمويل بسبب عدم األف ("تخفيضات في -7يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحددة في التذييل 

نة من سأي  ياالمتثال")، عن كل كيلوغرام من تخفيضات المواد المستنفدة لألوزون من االستھالك غير المنجز ف
ھا تتخذ إزاءدة، وحالسنوات. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على 
ويل وفير التممام تأالقرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المحددة لعدم االمتثال عائقا 

  اله.أع 5للشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن يخضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل   -  12
 أيه مشروعات أخرى في قطاع االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات الصلة في البلد.
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ئيسية لتيسير تنفيذا ھذا يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية، والوكالة المنفذة الر سوف  -  13
حقق من ة للتاالتفاق. وبصفة خاصة، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية االطالع على المعلومات الضروري

  االمتثال لھذا االتفاق.

  تاريخ االستكمال

يتم استكمال الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به   -  14
لحين جرى التنبؤ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة أخرى في ذلك ا-2لمستوى إجمالي االستھالك المحدد في التذييل 

سيرجأ إتمام الخطة ف، 7(د) والفقرة  5قا للفقرة الفرعية بھا في آخر خطة تنفيذ شريحة والتنقيحات التالية عليھا وف
 (أ) 1 ت الفرعيةلفقراحتى نھاية السنة التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ا

  ذلك. الفذية خ إذا حددت اللجنة التنفيألف إلى حين إتمام الخطة إال-4(ھـ) من التذييل   1(د) و 1(ب) و  1و 

  الصالحية

تنفذ جميع الشروط المحددة في ھذا االتفاق حصرا ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبين في  -  15
ا لم نتلایر، مول موھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوك

  يتم تحديد غير ذلك ھنا.

يمكن تعديل ھذا االتفاق أو إنھاؤه فقط من خالل اتفاق مشترك مكتوب بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق  -  16
  المتعدد األطراف. 

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
Annex XVI 
 

5 

  التذييالت

  الموادألف: -1التذييل 

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  المجموعة المرفق المواد
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 33.41 األولى  جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 33.41 األولى جيم المجموع

 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

-2018 2017 التفاصيل السطر
2019 

2020 20212022 2023 2024 2025 2026 2027-
2029 

 المجموع 2030

جدول تخفيضات بروتوكول   1.1
مونتريال لمواد المرافق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان من قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال ينطبق 1.31 16.96 16.96 16.96 46.9833.9333.9333.9333.9333.93 46.98

الحد األقصى المسموح به لالستھالك   1.2
الكلي من مواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان من قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال ينطبق 0 1.31 2.00 3.00 16.7015.0012.5010.008.005.00 22.41

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   2.1
الرئيسية (حكومة فرنسا) (دوالر 

 أمريكي)

456,500 0616,50000601,5000 0 0 0 89,350 1,763,850 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   2.2
 (دوالر أمريكي)

52,803 071,3100069,5750 0 0 0 10,335 204,023 

إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر  3.1
 أمريكي)

456,500 0616,50000601,5000 0 0 0 89,350 1,763,850 

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر   3.2
 أمريكي)

52,803 071,3100069,5750 0 0 0 10,335 204,023 

إجمالي التكاليف المتفق عليه (دوالر  3.3
 أمريكي) 

509,303 0687,81000671,0750 0 0 0 99,685 1,967,873 

 21.78  مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 4.1.1
 11.63  الھيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 4.1.2
 0.00  استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤھل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 4.1.3

  .2018كانون األول/ديسمبر  31تاريخ استكمال المرحلة األولى وفقا للمرحلة األولى من االتفاق:   *

  الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ألف-3التذييل 

  ألف.-2ستتم دراسة تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھا في االجتماع الثاني من السنة المحددة في التذييل   - 1

  ألف: شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة-4التذييل 

  ء:احة وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزيالشرسوف يتألف تقرير تنفيذ   - 1

م فيه البيانات حسب الشريحة، ويصف التقدم المحرز من التقرير السابق، قرير سردي، تقدت  )أ(
ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيف تسھم مختلف األنشطة فيھا، وكيف تتصل 

المواد المستنفدة لألوزون المزالة كنتيجة مباشرة  ببعضھا البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية
للبدائل، خدمة واإلدخال ذي الصلة عن تنفيذ األنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المست

للسماح لألمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في االنبعاثات ذات الصلة 
لتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط ا

باألنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن 
يوفر المعلومات األخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات 
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حة المقدمة من قبل وما يبرر ھذه التغييرات، مثل التأخيرات، ط) تنفيذ الشريطمقارنة بخطة (خ
واستخدام بند المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه 

  ؛من ھذا االتفاق، أو أي تغييرات أخرى 7في الفقرة 

(ب) من  5قرة الفرعية تقرير للتحقق من نتائج الخطة واستھالك المواد كما ھو مبين في الف  (ب)
اص لب خكل ط ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق معاالتفاق. و

تشر اللجنة  (أ) من االتفاق التي لم 5بشريحة من الشرائح على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 
  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

خالل الفترة التي تغطيھا الشريحة المطلوبة، مع إبراز  وصف خطة لألنشطة التي سيضطلع بھا  (ج)
لمكتسبة اجارب النقاط األساسية في التنفيذ وميعاد االستكمال والترابط بين األنشطة، ومع أخذ الت
لخطة حسب اة في والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار، وستقدم البيانات الوارد

رز، المح غي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدمالسنة التقويمية. وينب
حدد عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن ي فضال

ديم مكن تقأن يقدم تفسيرا لھا. ويوالوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة 
 لفرعيةاكجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة وصف األنشطة المستقبلية 

  (ب) أعاله؛

 يذ الشريحة المقدمة من خاللمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير وخطط تنف  (د)
  ؛ وقاعدة بيانات على اإلنترنت

(أ)  1ات الفرعية من خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقر يتنفيذي من حوالموجز   (ھـ)
  (د) أعاله. 1إلى 

في حال أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة   - 2
  : شريحةتنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخد االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ ال

لى ة المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إتقارير وخطط تنفيذ الشريح  )أ(
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛ و

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفق   (ب)
استھالك المواد ألف من كل اتفاق في أي سنة معينة، سيتم استخدام ھدف -2التذييل

  لمستقل.اتحقق الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيشكل أساساً لل

  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھا -5التذييل 

سيتم رصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل مكتب رصد المشروع   - 1
ة ة للمساعدمنتظم بالفعل والذي يعمل في إطار المرحلة األولى من الخطة. وسيتم تعيين خبراء إضافيين بصفةالقائم 

عداد ية إلفي المتطلبات الفنية واألكثر تخصصا للمشروع. وسيعمل مكتب رصد المشروع مع وحدة األوزون الوطن
  المشروع. التقارير المرحلية الضرورية والوفاء بكافة متطلبات اإلبالغ عن 

ستقوم ھيئة إدارة البيئة الطبيعية وھي السلطة التي تصدر تراخيص المواد المستنفدة لألوزون في كينيا   - 2
  بضمان أن نظام الترخيص والرصد الخاص بھذه المواد يتم تنفيذه بشكل فعال.
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  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

  عن مجموعة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي: ستكون الوكالة الرئيسية مسؤولة  - 1

خلية الدا ضمان التحقق من األداء والتحقق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلبات  )أ(
اصة ة الخالھيدروكلوروفلوروكربوني المواد الخاصة به، على النحو المبين في خطة إدارة إزالة

  بالبلد؛

  ألف؛-4تقارير وخطط تنفيذ الشريحة على النحو المبين في التذييل  مساعدة البلد في إعداد  (ب)

تقديم تحقق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة الشرائح المرتبطة بھا   (ج)
  ألف؛-4قد أكملت على النحو المبين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

ب المكتسبة والتقدم قد أدخلت في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط تنفيذ التأكد من أن التجار  (د)
  ألف؛-4(د) من التذييل  1(ج) و  1الشريحة المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ الشريحة والخطة الشاملة على النحو المحدد   (ھـ)
  لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛  ألف-4في التذييل 

في حالة طلب آخر شريحة تمويل قبل سنة أو عدة سنوات من آخر سنة ثم فيھا تحديد ھدف   (و)
رحلة ن الملالستھالك، فإن التقارير السنوية لتنفيذ الشريحة و، حسب الحالة، تقارير تحقق بشأ

اف ء بأھداألنشطة المتوقعة والوفاالحالية من الخطة ينبغي أن تقدم عندما يتم استكمال كافة 
  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھلين للمراجعات التقنية؛  ز)(

  إجراء مھام اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ية واإلبالغ خطة الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفاف وجود آلية تشغيلية تمكن من تنفيذ ضمان  (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11وفقا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال   (ي)
  تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية؛

  استعمال المؤشرات؛ند فيھا إلى تضمان أن المبالغ المدفوعة للبلد ُيس  (ك)

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب؛  (ل)

  صرف األموال في الميعاد إلى البلد/المؤسسات المشاركة الستكمال األنشطة المتعلقة بالمشروع.  (م)

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  بعد التشاور مع البلد وأخد أي آراء يعرب عنھا بعين االعتبار،  -  2
ك ة واستھالربونيمنظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك

(ب) من  1ة الفرعية (ب) من االتفاق والفقر 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المواد المذكورة في التذييل 
  ألف.- 4التذييل 
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال-7التذييل 

دوالراً أمريكيا عن  157.42من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدار  11وفقا للفقرة   - 1
من  2.1لصف كل كيلو غرام من أطنان قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في ا

ھم أن أقصى ألف على أساس ف-2من التذييل  2.1ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف -2التذييل 
الت التي الحا ي التمويل لن يتخطى مستوى تمويل الشريحة المطلوب. ومن الممكن دراسة تدابير إضافية فيتخفيض ف

  يتعدى فيھا عدم االمتثال سنتين تاليتين.

ن ساريين (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد طبيق جزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقيما إذا تعين تفي حالة   - 2
ء سيتقرر على االھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاءات مختلفة، فإن تطبيق الجز

المتثال. وإذا لم يكن من الممكن تحديد أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي أدت إلى عدم ا
  ء الذي ينبغي تطبيقه يكون األكبر.اقطاع ما، أو إذا ما كانت المرحلتان تعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجز
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  السابع عشرالمرفق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بيروحكومة 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 (" البيرو يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
طن  8,74ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2025يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  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 

 ) للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-5-4و 3-4- 4و 3-3- 4و 3-2- 4، 3- 1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيد .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 
  تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.بوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

  التمويل اإلفراج عنشروط 
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5 تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 زمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول ال ثمانية أسابيعبالشروط التالية 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 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   )ب(
 غير مطلوب؛

كل تقارير وخطط التنفيذ") ألف ("ش-4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   )ج(
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تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا

  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  - 4لبلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل أن يكون ا  )د(
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  الرصد
 

يق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دق .6
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

  ألف. - 5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

  المرونة في إعادة تخصيص المبالغ
 

جزء توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا،  .7 أو 
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـھذه المب من

 ألف:-1

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية  عمليات إعادة  )أ(
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 بما يلي:أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية 

 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؛

ج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة تقديم تمويل إلى البرام )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

ثل ھذا تقديم لمتغييرات التكنولوجيات البديلة، على أنه من المتفق عليه  أن يحدد أي  )5(
طلب التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم لما

 يوافق البلدفضالً عن تأكيد بأن ون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، المواد المستنفدة لألوز
على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل 

  ؛ا االتفاق وفقا لذلكالشامل بموجب ھذ

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؛

ھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير ال  )ج(
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية 
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للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي 
ل على أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة ) ال تحص2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 

         التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

التزام البلد بدراسة إمكانية استخدام النظم سابقة الخلط مع عوامل نفخ ذات قدرة على إحداث احترار   )د(
إذا كان ذلك عالمي منخفض بدالً من خلطھا داخلياً، لمؤسسات الرغاوى المشمولة بموجب الخطة 

 مستدام تقنياً ومجدي اقتصادياً ومقبول للمؤسسات؛

إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي   )ه(
  األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

  االعتبارات الخاصة بقطاع خدمة التبريد
 

 ولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:يُ  .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

قررات ذات الصلة بشأن قطاع المعنية بعين االعتبار الم المنفذةأو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
  .خالل تنفيذ الخطةخدمة التبريد 

  الوكاالت الثنائية والمنفذة
 

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد .9
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء باال

اليونيب على أن يكون  ، واتفقكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")يعلى أن  ("اليوئنديبي")
فيما يتعلق بأنشطة البلد المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية  الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة

بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة 
المتعاونة المنفذة  ةالوكاللمنفذة الرئيسية و/أو للوكالة اللصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 

 المشتركة في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وستقوم (ب).  5عية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفر

في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  الخطةالمنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ  الوكالة
ب على  – 6ألف والتذييل  – 6وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة غي التذييل  الرئيسية.
المنفذة المتعاونة  وكالة المنفذة الرئيسية والوكالةاللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد ال وتوافق التوالي.

  ألف.-2من التذييل   4.2و 2.2بالرسوم المحددة في الصفوف 

  االمتثال لھذا االتفاق
 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على  التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

وافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الم
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
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ألوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا مقدرة بأطنان قدرات استنفاد ا
 االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام

  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  تمويل

اق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتف .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

المنفذة المتعاونة  والوكالةالوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  المنفذة المتعاونة االطالع والوكالةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

  المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

  تاريخ اإلنجاز
 

ھا حد أقصى مسموح به خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فياليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1مر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتست

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

  الصالحية
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

  تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

أو أنھاءه إال بموجب اتفاق خطي بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد ھذا االتفاق  ال يجوز تعديل  16
 األطراف.
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  ذييالتالت
  ألف: المواد-1التذييل 

نفاد (بأطنان قدرات است إلجمالي التخفيضات في االستھالكانقطة البدء   المجموعة  المرفق  المادة
  األوزون)

 23.85  األولى  جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.06  األولى  جيم  124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.79  األولى  جيم  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.18  األولى  جيم  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 26.88      المجموع الفرعي
لمتضمن في ا ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
 27.91  األولى  جيم

 54.79  األولى  جيم  المجموع
  

  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 
صفوال الصف  المجموع  2025  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

قدرات استھالك األوزون)من (أطنان   

 غير متوفر 8.74 17.47 17.47 17.47 17.47 17.47 24.19 24.19 24.19

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

قدرات استھالك من األولى (أطنان 
 األوزون) 

 غير متوفر 8.74 17.47 17.47 17.47 17.47 17.47 24.19 24.19 24.19

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 ) (دوالر أمريكي)اليوئنديبي(الرئيسية 

350,100 0 233,400 0 0 466,800 0 0 116,700 1,167,000 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي) 

24,507 0 16,338 0 0 32,676 0 0 8,169 81,690 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   3.2
) (دوالر أمريكي)اليونيب( المتعاونة  

62,400 0 41,600 0 0 83,200 0 0 20,800 208,000 

المتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة   4.2
 (دوالر أمريكي)

8,112 0 5,408 0 0 10,816 0 0 2,704 27,040 

(دوالر إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
 أمريكي)

412,500 0 275,000 0 0 550,000 0 0 137,500 1,375,000 

 الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3
 (دوالر أمريكي) 

32,619 0 21,746 0 0 43,492 0 0 10,873 108,730 

(دوالر  إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3
 أمريكي)

445,119 0 296,746 0 0 593,492 0 0 148,373 1,483,730 

 درات استنفادقالمتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من  22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون   1.1.4
  األوزون)

  14.40 

ستنفاد امن قدرات باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.1.4
  األوزون)

  1.95 

 7.50    ن)من قدرات استنفاد األوزوباألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون   3.1.4
قدرات  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من 124-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون   1.2.4

  استنفاد األوزون)
  0.00 

استنفاد  من قدراتباألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  124-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.2.4
  **األوزون)

  0.00 

 0.06    ون)من قدرات استنفاد األوزباألطنان (المؤھل المتبقي  124-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون   3.2.4
قدرات  منباألطنان (بموجب ھذا االتفاق المتفق على إزالتھا  ب141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون   1.3.4

  استنفاد األوزون)
  0.0 

استنفاد  من قدراتباألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.3.4
  األوزون)

  1.79 

 0.0    زون)من قدرات استنفاد األوباألطنان (ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون   3.3.4
ن قدرات مباألطنان (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  ب142-مجموع  الھيدروكلوروفلوروكربون    1.4.4

  استنفاد األوزون)
  0.0 

استنفاد  من قدراتباألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.4.4
  األوزون)

  0.0 

 1.18    زون)من قدرات استنفاد األوباألطنان (المؤھل المتبقي  ب142-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون    3.4.4
فق على المت ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخط المستوردة141-الھيدروكلوروفلوروكربونمجموع    1.5.4

  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 
  0.0 

إزالته في  التي يتعين البوليوالت السابقة الخط المستوردةب المتضمن في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون   2.5.4
  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المرحلة السابقة 

  0.0 

مؤھل ال ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخط المستوردة141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون    3.5.4
  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي 

  27.91 

2017ديسمبر/كانون األول  31*تاريخ إنجاز المرحلة األولى وفقاً التفاق المرحلة األولى:  
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ(
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
واإلدخال ذي الصلة ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنلجنة التنفيذية إلى ال بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وة. المعلومات األخرى ذات الصل يوفر

، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

 ؛تغييرات أخرىأي و من ھذا االتفاق، أ 7 في الفقرة

، كما وروفلوروكربونية واستھالك الموادتقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل  )ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم 5ھو مبين في الفقرة الفرعية 

يقدم التحقق من االستھالك لجميع  ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

المراحل ، مع إبراز المشمولة بالشريحة المطلوبةوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في مع و األنشطة لترابط بيناالمرجعية للتنفيذ ووقت اإلنجاز 

. ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةتنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي 

بالتفصيل ر أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يحدد الوصف تغييرات ممكنة من المنظو
. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا التغييرات التي أدخلت

  ؛) أعالهأالمستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إز  .2
  لتنفيذ:خطط اوواحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ 

تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  شمولة بھذا االتفاق؛واألموال الم
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بموجب إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (ب)
 وروكربونيةفي سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلألف من كل اتفاق -2التذييل 

للتحقيق وونية مواد الھيدروكلوروفلوروكرباألقل سيستخدم كمرجع لالمتثال التفاقات إدارة إزالة ال
  المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

اإلنتاج مسؤولية اإلشراف الشامل بواسطة مكتب األوزون الوطني، وبمساعدة وكالة التنفيذ تتولى وزارة  .1
 الرئيسية ووكالة التنفيذ المتعاونة. 

ه من البيانات الوطنية الستيراد وتصدير المواد كما ھي مسجلة من قبل وسيتم رصد االستھالك وتحديد .2
اإلدارات الحكومية ذات الصلة. وسيقوم مكتب األوزون الوطني بجمع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنھا كل 

  سنة في أو قبل المھل:

 و ؛األوزون التقارير السنوية بشأن استھالك المواد التي سيتم تقديمھا إلى أمانة  )أ(

التقارير السنوية بشأن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوكربونية   )ب(
 التي سيتم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

 

ً ھيئة مستقلة مؤھلة إلجراء تقييم أداء  .3 سيقوم مكتب األوزون الوطني والوكالة المنفذة الرئيسية بتعيين معا
ي وكمي لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستتمتع الوكالة المسؤولة عن التقييم نوع

بإمكانية االطالع الكامل على المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 

  الرئيسية ألف: دور الوكالة المنفذة -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ(
نية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

 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 شرائح القد 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 األنشطة ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4المحدد في التذييل 

  ؛التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة
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من آخر سنة تم تحديد ھدف في حالة كانت شريحة التمويل األخير مطلوبة قبل سنة واحدة أو أكثر   (و)
استھالك لھا، يجب تقديم تقارير التنفيذ السنوية، وتبعاً للحالة، تقارير التحقق بشأن المرحلة الحالية من الخطة 

 حتى إنجاز كافة األنشطة المتوقعة والوفاء بأھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 

 قلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المست  )ز(

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   )ط(
  الدقيق عن البيانات؛

 المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ تنسيق أنشطة الوكالة  )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 المنفذة المتعاونة،  والوكالة

 معنية؛ منفذة متعاونةوكالة  الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   )ل(

   تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )م(

ص التخطيط التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة حول الترتيبات بخصو  )ن(
  والتنسيق واإلبالغ من أجل تيسير تنفيذ الخطة؛

اإلفراج عن األموال في الوقت المناسب إلى البلد/المؤسسات المشاركة إلنجاز األنشطة المتعلقة   )س(
  بالمشروع.

 

منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

فذة المتعاونةالمن باء: دور الوكالة-6التذييل   

 ي الخطة. وھذه األنشطة محددة فمجموعـة من األنشطةالمنفذة المتعاونة مسؤولة عن  ستكون الوكالة .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة  المنفذة ييم األنشطة التي تمولھا الوكالةمساعدة البلد في تنفيذ وتق  (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة عل  (ج)
  ألف؛ و-4النحو الوارد في التذييل 
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المنفذة الرئيسية حول الترتيبات بخصوص التخطيط التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة   )د(
  والتنسيق واإلبالغ من أجل تيسير تنفيذ الخطة.

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

دوالرا أمريكيا عن  190.97من 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 كّل كيلوغرام 

، على أنه من المتفق عليه أن ألف-2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
ن النظر في تدابير إضافية في الحاالت تخفيض التمويل األقصى لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة المطلوبة. ويمك

 التي يمتد فيھا االمتثال لسنتين متتاليتين.

تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد حاجة لفي حالة وجود  .2
الجزاء سيتقرر على  الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع 
  ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

  ألف: الترتيبات الخاصة بالقطاع-8التذييل 
  

ل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، يمكن لحكومة بيرو أن خال .3
ً إلزالة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون ب المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141- تقّدم مشروعا

ت القدرة على إحداث االحترار العالمي المنخفص في قطاع رغاوى البولي يوريثان، عندما تسمح التكنولوجيات ذا
 الفعالة من حيث التكلفة والمتاحة تجارياً، ذلك. 
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  الثامن عشرالمرفق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف الفلبينحكومة 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 (" الفلبين يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 82.56ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2021يناير / 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 المواد.للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-3- 4و 3-2- 4، 3- 1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيد .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 
 تكليف من الوكالة المنفّذة المعنية.بوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 لإلفراج عن التمويل طشرو
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  ال تقدم .5 بالوفاء البلد  يقوم إال بعد أن اللجنة التنفيذية التمويل وفقا
 قة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للمواف ثمانية أسابيعبالشروط التالية 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 

ي تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية البرامج القطرية ف تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن جميع السنوات ذات الصلةأن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق   )ب(
 ھذا التحقق غير مطلوب؛
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تقارير وخطط ألف ("شكل -4على ھيئة التذييل الشريحة تنفيذ  تقريرا عنأن يكون البلد قد قدم   )ج(
التنفيذ") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  الشريحةد قد قّدم خطة تنفيذ أن يكون البل  )د(
نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

 الرصد
 

ق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقي .6
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

 التذييل. نفس ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في

 المرونة في إعادة تخصيص األموال
 

المبالغ الموافق عليھا،  جزءا أو كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص .7
من جزء  واد المحددة ـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـھذه المب أو 

 ألف:-1ل ـفي التذيي

 شريحةيالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ التخصيص المصنّفة كتعد عمليات إعادة  )أ(
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ ن تتعلقالتي يمكن أالمسائل  )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؛

لة أي السنوية المعتمدة الحالية، أو إزاألنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ لتقديم تمويل  )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن الشريحةتنفيذ نشاط من خطة 

  شريحة موافق عليھا؛

التغييرات في التكنولوجيا البديلة على أساس الفھم بأنه يتعين على أي تقديم من ھذا النوع  )5(
المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد واآلثار  تحديد تكاليف التشغيل اإلضافية

يؤدي أن يوافق والبلد  فضال عن تأكيدالمستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. 
أي وفورات محتملة المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل 

  بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

يص ال تصنف على أنھا تغييرات كبيرة في خطة تنفيذ الشريحة يمكن إدراج أي عملية إعادة تخص  )ب(
 الموافق عليھا الجاري تنفيذھا في ذلك الوقت وإبالغ اللجنة التنفيذية في تقرير تنفيذ الشريحة التالي.

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )ج(
للصندوق المتعدد  سياساتوكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب الھيدروكلوروفلور
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) ال 2007من سبتمبر/ أيلول  21األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في 
 ؛الشريحة. وتبلغ ھذه المعلومات كجزء من خطة تنفيذ مالية تحصل على أي مساعدة

ال استخدام النظم السابقة الخلط ذات عوامل النفخ المنخفضة القدرة على يلتزم البلد بدراسة احتم  )د(
االحترار العالي بدال من خلطھا داخل الدور، وينبغي أن يكون ذلك سليما وممكنا من الناحية 

 االقتصادية ومقبولة من المنشئات بالنسبة لمنشئات الرغاوي التي تشملھا الخطة؛

تم فيھا اختيار التكنولوجيات بالھيدروفلوروكربون كبديل للمواد يوافق البلد، في الحاالت التي ي  )ه(
الھيدروكلوروفلوروكربون، وبعد األخذ في االعتبار الظروف الوطنية ذات الصلة بالصحة 
والسالمة لرصد أھلية المواد والبدائل التي تقلل الى أدنى حد من اآلثار على المناخ، أن ينظر، لدى 

، وأن تنظر في فز، في إدراج نصوص كافية تشجع على إدخال ھذه البدائلالقواعد والمعايير والحوا
احتمال اعتماد البدائل التي تحقق مردودية التكاليف وتقلل الى أدنى حد من اآلثار على البيئة لدى 
تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية، حسب مقتضى الحال، وإبالغ اللجنة التنفيذية 

 ؛لمحرز على ھذا األساس في تقارير تنفيذ الشريحةبالتقدم ا

إلى الصندوق المتعدد المنفذة أو البلد في إطار الخطة الثنائية وفي ذمة الوكاالت مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )و(
 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

 األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ  .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

خدمة  المقررات ذات الصلة بشأن قطاعالوكاالت المنفذة المعنية بعين االعتبار وأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطة التبريد

 المنفذةالثنائية والوكاالت 
 

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد .9
كون يى أن عل البنك الدوليالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق 

ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد المندرجة في ھذا االتفاق فيما يخص نشاطات البلد الوكالة المنفذة الرئيسية 
تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 

 المشتركة في ھذا االتفاق.المتعاونة الوكاالت المنفذة أو للوكالة المنفذة الرئيسية و/

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
 وتوافق(ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

تعاونة بالرسوم المحددة في اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة الم
 ألف.-2من التذييل  2.2 الصف

 حالة عدم االمتثال لالتفاق
 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على  التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

وافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الم
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 
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التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
د األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا قدرات استنفا من مقدرة بأطنان

تشكل الحالة المعنية عائقا أمام  الاالتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، 
  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. و البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية يمتثلسوف  .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا  االطالعليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص ع

 االتفاق.

 تاريخ االنتھاء
 

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في ألف. وفي حال-2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 الصالحية
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال ى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعن

  تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

للصندوق المتعدد واللجنة التنفيذية  من البلد متبادلة يجوز تعديل ھذا االتفاق أو إنھائه بموافقة مكتوبة  16
 . األطراف
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  ذييالتالت
  

  ألف: المواد-1التذييل 

 في االستھالك ةإلجماليانقطة البدء التخفيضات   المجموعة  المرفق  المادة
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 109.32  األولى  جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.70  األولى  جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 51.85  األولى  جيم  141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 162.87  األولى  جيم  المجموع

  
  األھداف والتمويلألف:  -2التذييل 

صفوال الصف  المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 

1.1 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 
قدرات استھالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 األوزون)

187.56 187.56 187.56 135.46 135.46 
غير 
 متوفر

2.1 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 
قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 استھالك األوزون)

129.52 129.52 129.52 105.87 82.56 
غير 
 متوفر

1.2 
) دوونيالي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

 (دوالر أمريكي)

1,010.023 0 1,450,029 0 290,005 2,750,057 

 192,504 20,300 0 101,502  0 70,702 ي)(دوالر أمريك تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 2,750,057 290,005 0 1,450,029 0 1,010,023 (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3

 192,504 20,300 0 101,502 0 70,702 (دوالر أمريكي) الموافق عليھادعم التكاليف إجمالي  2.3

 2,942,561 310,305 0 1,551,531 0 1,080,725 (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3.3

1.1.4 
 درات استنفادقالمتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من  22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون

  األوزون)

23.44 

2.1.4 
ستنفاد امن قدرات باألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  األوزون)

2.00 

 83.88  ن)من قدرات استنفاد األوزوباألطنان (المتبقي المؤھل  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

1.2.4 
قدرات  المتفق على إزالتھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من 123-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون

  استنفاد األوزون)

0.00 

2.2.4 
استنفاد  من قدراتباألطنان (الذي يتعين إزالتھا في المرحلة السابقة  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

  **األوزون)

0.00 

 1.70  ون)من قدرات استنفاد األوزباألطنان (المؤھل المتبقي  123-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

1.3.4 
قدرات  منباألطنان (بموجب ھذا االتفاق ب المتفق على إزالتھا 141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون

  استنفاد األوزون)

1.15 

2.3.4 
استنفاد  من قدراتباألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  األوزون)

43.00 

 7.70  زون)من قدرات استنفاد األوباألطنان (ب المؤھل المتبقي 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

 ألف.-2ل ـالمحددة في التذيية ـفي السن األخيراع ـفي تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم ينظر .1

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس حالة التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ و الشريحةتقدم فيه البيانات حسب ، سرديتقرير   )أ(
بعضھا البعض. تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا د، وكيفالموابإزالة ھذه البلد فيما يتعلق 

حسب ن تنفيذ األنشطة، عمباشرة  الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير و
 بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة المادة

التقرير كما ينبغي أن يسلط االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنالتنفيذية إلى اللجنة 
 وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األالضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة ب

ينبغي والمعلومات األخرى ذات الصلة.  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و
من  ةالمقدم الشريحةنفيذ ت(خطط) خطة مقارنة بأن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات 

المرونة إلعادة تخصيص األموال واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتقبل 
تغييرات أي من ھذا االتفاق، أو  7 خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛أخرى

، كما وروفلوروكربونية واستھالك الموادتقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل  )ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم 5ھو مبين في الفقرة الفرعية 

التحقق من االستھالك لجميع  ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

، مع إبراز خالل الفترة التي تشملھا الشريحة المطلوبةوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج(
أخذ التجارب مع االنتھاء والترابط بين األنشطة في االعتبار ووقت   ألنشطةالمعالم البارزة ل

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم حسب السنة التقويمية

غييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي المحرز، فضال عن أي ت
(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5المحددة في الفقرة الفرعية  السنواتھذا الوصف 

. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت
جزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة المستقبلية ك

  ؛أعاله

المقدمة  الشريحةط التنفيذ خطو الشريحةبجميع تقارير تنفيذ مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1 موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  (ھ)

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 

ار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المش  (أ)
  واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛
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إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة   (ب)
 متثالكمرجع لالمعينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم 

  التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

بغية مساعدة البلد في رصد وتقييم عملية تنفيذ االتفاق، تكون وحدة إدارة المشروع في نطاق وزارة البيئة  .1
  ومكتب اإلدارة البيئية مسؤوال عمايلي:والموارد الطبيعية 

 التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعين الخاص والعام؛  )أ(

إعداد واستعراض اختصاصات الخدمات االستشارية لدعم تنفيذ وأنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ب(
 واإلشراف عليھا؛

وحسب ما تطلبه اللجنة التنفيذية بما في ذلك تقارير وخطط  إعداد تقارير رصد بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية  )ج(
 ألف؛ 2تنفيذ الشرائح وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل 

تيسير اإلشراف على المشروع، وتقييمه حسب ما تتطلبه الوكالة المنفذة الرئيسية، ومسؤول الرصد والتقييم في اللجنة   )د(
 التنفيذية؛

لع والخدمات الالزمة لتنفيذ خطتي قطاعي التبريد التجاري والرغاوي والمساعدات االضطالع بعمليات شراء الس  )ه(
 التقنية عمليات الرصد واإلشراف على أعمال الخبراء االستشاريين؛

 اإلدارة المالية لضمان االستخدام الفعال لموارد الصندوق المتعدد األطراف؛  )و(

 تحديد وصيانة نظام معلومات إدارة المشروعات؛  )ز(

 ألداء والمراجعة المالية حسب المطلوب؛تيسير ا  )ح(

التعاون  المشروع وموظفي الوكاالت المعنية األخرى لضمان تنظيم االجتماعات وحلقات العمل لموظفي وحدة إدارة   )ط(
 الكامل من جميع أصحاب المصلحة في جھود إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون؛

 صندوق المتعدد األطراف؛توفير المعلومات للصناعة عن مدى توافر األموال من ال  )ي(

 تنظيم عمليات التدريب والمساعدات التقنية للمستفيدين؛  )ك(

اإلشراف والتقييم بشأن المشروعات التي تنفذ بمساعدة الخبراء التقنيين الذين سيستخدمون كجزء من عنصر   )ل(
 المساعدات التقنية؛

ة اإلشراف المباشر على تنفيذ رصد مدى التقدم في إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون من جانب الطلب بواسط  )م(
 المشروعات الفرعية.

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةالرئيسيستكـون الوكالة  .1

الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات   )أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛
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والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب(
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحقد تحققت وأن األنشطة  إلى اللجنة التنفيذية من أن األھدافمستقل 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) و1ن الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتي

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
. واألنشطة التي تنفذھا الوكاالت المنفذة ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4المحدد في التذييل 

 ؛المتعاونة

لب شريحة التمويل األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي حدد لھا ھدف وفي حالة ط  (و)
استھالك وخطة التنفيذ السنوية للشريحة وحيث مقتضى الحال ينبغي تقديم تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة الى أن تستكمل جميع األنشطة المتوخاة والوفاء بأھداف استھالك 

  وروكربون؛الھيدروكلوروفل

 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؛

، تفاق، تحديد، بالتشاور مع البلدمن اال 11تيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة في حالة خفض التمويل ن  (ي)
وكالة منفذة  الرئيسية وكلمنفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 معنية؛ متعاونة

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

 ؛الدعم اإلداري والتقني عند الطلبالمساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة وتقديم   (ل)

اإلفراج عن األموال في الوقت المناسب للبلد/ المنشئات المشاركة الستكمال األنشطة ذات الصلة   )م(
 بالمشروع.

المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة  .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7ل التذيي
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 220من 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 

يتجاوز مستوى التمويل  ألف.-2من التذييل  2-1 سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف ألف لكل-2التذييل 
الخاص بالشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير أخرى من الحاالت التي تمتد فيھا حالة عدم االمتثال لسنتين 

 متواليتين.

رحلتين من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (م .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع 

 تا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.ما، أو إذا كانت كل
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  التاسع عشرالمرفق 
 

  للصندوق المتعدد األطراف  ةيذيواللجنة التنفليشتي  حکومة تيمور نياتفاق ب
   ةيوفقا للمرحلة الثان ةيکلوروفلوروکربوندروياستھالك المواد الھ ضيبشأن تخف

 ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھمن خطة إدارة إزالة 
 
 غرضال
 
ستخدام بتخفيض اال تعلقي مايف ةيذيليشتي ("البلد") واللجنة التنف تيمورحکومة بين  تفاھمھذا االتفاق  مثلي -1

طن من  0,11قدره  ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام -1 لييالمراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذ
  نتريال.بروتوكول موالزمني للجدول لامتثاال  2025 كانون الثاني /يناير 1استنفاد األوزون بحلول قدرات 

  
من  2-1فقي في الصف األ نيالنحو المب یااللتزام بحدود االستھالك السنوي للمواد عل یالبلد عل وافقي  -2
 عيجمل لتخفيضلالزمني  اليبروتوکول مونترجدول ") في ھذا االتفاق وکذلك في ليألف ("األھداف والتمو -2لييالتذ

 ةيليالتمو االلتزاماتھ ةيذيلتنفاھذا االتفاق وأداء اللجنة  بقبوله على أنهالبلد  ويوافقألف.  -1في التذييل  المذكورةالمواد 
ف أو إضافي من الصندوق المتعدد األطرا ليتمو یطلب للحصول عل ميمن تقد منعي، 3الموصوفة في الفقرة 

 ،ألف -2ذييل من الت 2- 1 األفقي تجاوز المستوى المحدد في الصفيبأي استھالك للمواد  تعلقيما في هيول علالحص
فيما يتعلق بأي ألف، و -1خطوة التخفيض النھائية بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييلباعتباره 

  تمويل).(االستھالك المتبقي المؤھل لل 3-1- 4استھالك لكل مادة يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
 
 ريوفت یبدأ، علالم ثيمن ح ة،يذيالمحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنف هرھنا بامتثال البلد اللتزامات -3

 ثيمن ح ل،يذا التموھ ةيذيلبلد. وستوفر اللجنة التنفھذا األف ل -2 لييمن التذ 1-3المحدد في الصف األفقي  ليالتمو
  ").ليالتمو یلعألف ("الجدول الزمني للموافقة  -3 لييالتذ يالمحددة ف ةيذيالمبدأ، في اجتماعات اللجنة التنف

 
 ةيوکربونکلوروفلوردرويلھمن خطة إدارة إزالة المواد ا ةيھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثان ذيتنف یالبلد عل وافقي -4

حدود  قيحقتالبلد إجراء تحقق مستقل من  قبلي(ب) من ھذا االتفاق، سوف  5 ةيووفقا للفقرة الفرع المعتمدة.
 وستكلفتفاق. ألف من ھذا اال -2 لييمن التذ 2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یاالستھالك السنوي للمواد عل

 التحقق المذکور أعاله.بإجراء  المعنيةأو المنفذة  ةيالوکالة الثنائ
 

 التمويلشروط اإلفراج عن 
 

 ةيلتالالشروط ا البلد يستوفيعندما  ليالتمو یوفقا للجدول الزمني للموافقة عل ليالتمو ةيذيستقدم اللجنة التنف -5
 قط:ف األقل  یعل عيأساب ةيثمانبمدة  ليالتمو یالمحدد في الجدول الزمني للموافقة عل ةيذياجتماع اللجنة التنف قبل

 
وات السن عيألف لجم -2 لييمن التذ 2-1البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف األفقي  کونيأن   )أ(

عفى . وتالتفاقا اة التي تمت فيھا الموافقة على ھذھي جميع السنوات منذ السن المعنية. والسنوات المعنية
نفيذية للجنة التجتماع افي تاريخ ا لمستحقةالسنوات التي ال توجد فيھا تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية ا

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
 
ن أ ةيذيالتنف ، ما لم تقرر اللجنةالمعنيةالسنوات  عيھذه األھداف لجم تحقيقمن  المستقل التحقق تميأن و  )ب(

 مطلوب؛ ريھذا التحقق غ
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 ذينفتوخطط  ريتقار شكلألف (" -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيتنف ريالبلد قد قدم تقر کونيأن و  )ج(
بدأت مع  األنشطة التي ذيمن تنف رايمستوى کب حقق هسابقة؛ وأن ةيميکل سنة تقو يشملالذي ") حةيالشر

بقا کان اس ھايعل الموافق حةيالمتاح من الشر ليسابقا؛ وأن معدل صرف التمو ھايالشرائح الموافق عل
 في المائة؛ 20أکثر من 

 یحت ةيميکل سنة تقو تشملالتي ألف  -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيالبلد قد قدم خطة تنف کونيأن و  )د(
حالة الشر ةيالتال حةيالشر ميتقد ليالجدول الزمني للتمو ھايف توقعيالتي السنة  و في   ة،يالنھائ حةيأ

 .ويشمل تلك السنة أيضا استكمال جميع األنشطة المتوقعة
 

 الرصد
 
 لييي التذف المذكورةبموجب ھذا االتفاق. وستقوم المؤسسات  هألنشطت قيالبلد إجراء رصد دق ضمنيسوف  -6
ا وفقعنھا  قاريروتقديم تالسابقة  حةيالشر ذياألنشطة في خطط تنف ذيألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") برصد تنف -5

  .هنفس لييالمحددة في التذ اتھايألدوارھا ومسؤول
 

 في إعادة تخصيص األموال المرونة
 

 وفقا ،تمدةالمعموال جزء من أو کل األ صيمرونة في إعادة تخصبالالبلد  يتمتعأن  یعل ةيذيالتنفتوافق اللجنة  -7
  ف:أل -1 لييلمواد المحددة في التذاإزالة أسلس خفض في االستھالك و قيتحقمن أجل للظروف المتطورة 

 
إل جبي  )أ( تعادة التوثيق المسبق  خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنھا المصنفة  التخصيصا ما في   ذيإ

 حةيالشر ذيلخطة تنف كتعديلأعاله، أو المذكورة (د)  5 ةيفي الفقرة الفرع المتوقعالنحو  یعل حةيالشر
ل لتنفيذية ةيالحا ا ع للجنة  جتما ي ا قبل أ م  ة  التي ستقد نبمد ب ةيثما عليھاعيأسا فقة  و، للموا  ستتعلق. 

 التغييرات الرئيسية بما يلي:
 

  بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ تعلقھاالمسائل التي يحتمل  )1(

 ؛االتفاق ال أي بند من بنود ھذتعدسالتغييرات التي و )2(

منفذة لمختلف أو  وكالة ثنائيةالمخصصة لکل  ةيالسنو ليلتموا اتيمستوفي  التغيراتو )3(
  الشرائح؛

نشاط  حذفأو  ،المعتمدة ةيالحال حةيالشر ذيالمدرجة في خطة تنف ريلألنشطة غ ليتمو وتوفير )4(
 حةيآخر شر فيفي المائة من مجموع تکال 30تکلفة تتجاوز ب حة،يالشر ذيخطة تنف من

  ؛معتمدة

 حةيشرال ذيفي خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنھا المصنفة  ريغ التخصيصاتإدراج إعادة  مکنيو  )ب(
 حةيرالش ذيتنف ريتقرفي عنھا  ةيذياللجنة التنفوتم إبالغ في ذلك الوقت،  الجاري تنفيذھا ،المعتمدة
 الالحق؛ 

 
 یلخطة إلوجب اأو المنفذة أو البلد بم ةيتحتفظ بھا الوکاالت الثنائ ةيستتم إعادة أي أموال متبقو  )ج(

 تفاق.المتوقعة بموجب ھذا اال رةياألخ حةياالنتھاء من الشر بعدالصندوق المتعدد األطراف 
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 دياعتبارات لقطاع خدمة التبر
 
  ة:، وبصفة خاصديفي قطاع خدمة التبر المدرجة في الخطةاألنشطة  ذيلتنفخاص اھتمام  یوليسوف  -8
 

صة التي الخا اجاتيمعالجة االحتمن أجل بموجب ھذا االتفاق له البلد المرونة المتاحة  ستعمليسوف   )أ(
 المشروع؛ ذيقد تنشأ أثناء تنف

 
 دية التبرقطاع خدمبالقرارات ذات الصلة  المعنيةأو المنفذة  /و ةيالبلد والوکاالت الثنائ ويراعي   )ب(

 الخطة. ذيخالل تنف
  

الثنائية والمنفذة الوكاالت  
 
 نفذتأو  نفذھاية التي ھذا االتفاق وعن کافة األنشط ذيعن إدارة وتنف الكاملة ةيتحمل المسؤول یالبلد عل وافقي -9
 ة المنفذةالوکال ونکيأن  یعل اليونيببموجب ھذا االتفاق. ووافق المحددة لوفاء بااللتزامات من أجل ا هعن ابةينبال
بأنشطة  لقتعي مايف ةيسيلرئالوکالة المنفذة ا بقيادةالوکالة المنفذة المتعاونة  کونيأن  یعل بييوئنديووافق ال ةيسيالرئ

د عمل الرص ار برامجإجراؤھا في إط مکنيالتي  مييالتق اتيعمل یالبلد عل وافقيبموجب ھذا االتفاق. والمحددة البلد 
الوکالة  أو /و ةيسيالرئ المنفذة بالوكالةالتقييم الخاص األطراف أو في إطار برنامج  ددالتابعة للصندوق المتع مييوالتق

  المنفذة المتعاونة المشارکة في ھذا االتفاق.
 

 عيمعن ج يروتقديم تقار ينالمنسق ذيوالتنف طيمسؤولة عن ضمان التخط ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ -10
 (ب). 5 ةيالفرع المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة ليسب یعل التي تشملاألنشطة بموجب ھذا االتفاق، 

لوکالة ا منالعام  قيتنسالخطة في إطار ال ذيمن خالل تنف ةيسيوستدعم الوکالة المنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئ
باء  -6 لييألف والتذ -6 لييوالوکالة المنفذة المتعاونة في التذ ةيسي. وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئةيسيرئالمنفذة ال

ذة المتعاونة المنف الةالوکو ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ديتزو یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالتوالي. وتوافق اللجنة التنف یعل
 ألف. -2 لييمن التذ 4-2و  2-2 نيياألفق الصفينفي  نةيبالرسوم المب

  
 عدم االمتثال لالتفاق

 
 ألي سببألف  2- لييمن التذ 2-1البلد أھداف إزالة المواد المحددة في الصف األفقي  تحقيقفي حالة عدم   -11

فقة للموامني للجدول الز التمويل وفقايستحق لن  هأن یعلالبلد  وافقي عندئذ،لھذا االتفاق،  همن األسباب أو عدم امتثال
الذي  المعدل ليالتمو یزمني للموافقة علالجدول لوفقا ل ليالتمو سيعاد ة،يذياللجنة التنف ريعلى التمويل. ووفقا لتقد

 حةيالشر بل استالمق يفاؤھااستالتي کان من المقرر ه التزامات عياستوفى جم هالبلد أن ثبتيبعد أن  ةيذياللجنة التنفحددته 
 مبلغفض أن تخ ةيذيالتنف للجنة جوزي هبأنالبلد  قريومن التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل.  ةيالتال
 لوغراميبکل ک علقتي مايعدم االمتثال") فبسبب  ليفي التمو ضاتيتخفألف (" -7 لييبالمبلغ المحدد في التذ ليالتمو

 ةيذيتنفللجنة ال. وسوف تناقش اسنةفي أي  التي لم تتحققستھالك في اال ضاتيمن قدرات استنفاد األوزون من التخف
لة عدم حان تکون لارات، اتخاذ القر وبعدالبلد لھذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة.  ھايف متثليلم  نةيمع ةکل حال

 عاله.أالمذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبليةللشرائح  ليالتمو مياالمتثال لھذا االتفاق عائقا أمام تقد
 

 یثر علل قد تؤفي المستقب ةيذيلجنة التنفتصدرھا اأساس أي قرارات  یھذا االتفاق عل ليتمو ليتعد تميلن  -12
  مشروعات أخرى في قطاع االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. أي ليتمو
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عاونة نفذة المتلة الموالوکا ةيسيوالوکالة المنفذة الرئ ةيذيالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف بيستجيسوف  -13
إمكانية متعاونة بفذة الوالوکالة المن ةيسيزود الوکالة المنفذة الرئيھذا االتفاق. وبصفة خاصة، س ذيتنف ريسيتمن أجل 

 االتفاق. ذاللتحقق من االمتثال لھ الالزمةالمعلومات  یلعصول حال
  

 اإلنجاز موعد
 

 هموح بمس یقصأحد  ھايف حدديآلخر سنة  ةيالسنة التال ةيإنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھا تميس -14
في  تي كانت متوقعةال، ذلك الوقتفي  معلقةالتزال أنشطة  وإذا وجدتألف.  -2 لييفي التذالوارد إلجمالي االستھالك 

 ةينجاز الخطة حتى نھاإ تأخري، س7(د) والفقرة  5 ةيالفرع الالحقة وفقا للفقرة األخيرة وتعديالتھا حةيلشرا ذيخطة تنف
 1(د) و  1(ب) و  1 (أ) و 1اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية  شروطتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر  التي تليالسنة 
 .خالف ذلكالتنفيذية  اللجنة تحددألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم  -4) من التذييل ـ(ھ
 
  صالحيةال
 

 یوعل اليبروتوکول مونتر اقيضمن س على حدةفي ھذا االتفاق  ھايالشروط المنصوص عل عيجم ذيتنف تمي   15
كول ا في بروتولھا المعنى المنسوب إليھ فاقاالت اجميع المصطلحات المستخدمة في ھذوالنحو المحدد في ھذا االتفاق. 

 مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك ھنا.
 

ھذا االتفاق أو إنھائه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد ال يجوز تعديل   16
 األطراف.
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  التذييالت
 

  ألف: المواد -1 التذييل
 

اذ نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستھالك (طن من قدرات استنف الفئة المرفق المادة
  األوزون)

0,5 األولى جيم 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 
 

  ألف: األھداف و التمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 التفاصيل  الصف

 اليجدول بروتوکول مونتر  1-1
لمواد االزمني لخفض 

 م،يالمدرجة في المرفق ج
 طن من( یاألول الفئة

  قدرات استھالك األوزون)

 غير متاح 0.16 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.45 0.45 0.45

 هالمسموح ب یالحد األقص 1-2
استھالك المواد جمالي إل

 م،يالمدرجة في المرفق ج
 طن من( یاألول الفئة

  قدرات استھالك األوزون)

 غير متاح 0.11 0.17 0.28 0.28 0.30 0.30 0.39 0.39 0.45

الوكالة المنفذة اتفقت  2-1
(اليونيب) على الرئيسية 

  التمويل (دوالر أمريكي)

83,000 0 0 62,000 0 0 41,000 0 20,880 206,880 

تكاليف الدعم للوكالة  2-2
الرئيسية (دوالر المنفذة 

  أمريكي)

10,790 0 0 8,060 0 0 5,330 0 2,714 26,894 

الوكالة المنفذة  اتفقت 2-3
على المتعاونة (اليوئنديبي) 

  التمويل (دوالر أمريكي)

55,000 0 0 41,500 0 0 27,500 0 13,920 137,920 

تكاليف الدعم للوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة (دوالر 

  أمريكي) 

4,950 0 0 3,735 0 0 2,475 0 1,253 12,413 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
  (دوالر أمريكي) 

138,000 0 0 103,500 0 0 68,500 0 34,800 344,800 

إجمالي تكاليف الدعم  3-2
  (دوالر أمريكي) 

15,740 0 0 11,795 0 0 7,805 0 3,967 39,307 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
  عليه (دوالر أمريكي) 

153,740 0 0 115,295 0 0 76,305 0 38,767 384,107 

 0.34  ذ األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفا 22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0.05  تحقيقھا في المرحلة السابقة المتفق على 22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 0.11  المتبقي المؤھل للتمويل 22 -لھيدروكلوروفلوروكربونااستھالك  4-1-3

  .2018ديسمبر/ كانون األول 31 * موعد إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
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  على التمويلألف: الجدول الزمني للموافقة  -3التذييل 
  
 -2 لييدة في التذمن السنة المحد ريفي االجتماع األخ يهالشرائح المقبلة للموافقة عل ليالنظر في تمو تميس        -1

 ألف.
 

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار -4 لييالتذ
 
  من خمسة أجزاء: حةيلکل طلب شر حةيالشر ذيوخطة تنف ريتقر سيتألف          -1
 

حالة  ويبينالسابق،  ريصف التقدم المحرز منذ التقري حة،يمقدمة من الشر اناتيسردي، مع ب ريتقر  )أ(
لبعض. ا ابعضھبتتعلق  فيتساھم مختلف األنشطة في ذلك، وک فيوک بإزالة المواد تعلقي مايالبلد ف

ن  من ت يشملوينبغي أ مباشرة  كنتيجة  زيلت  د المستنفدة لألوزون التي أ كمية الموا نفيذ التقرير 
، بدائلجي للاإلدخال التدريمن  يتعلق بھاوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما  حسب المادةاألنشطة، 

عن باللجنة التنفيذية  تزويد منألمانة ا من أجل تمكين النبعا الناتج تغيرالمعلومات  ت ثات ذافي ا
و خ.  ن  نبغييالصلة بالمنا والخبر يوضحأ ت  حا تالنجا ألنشطة المختل ا ت المتعلقة با فة والتحديا

رى ذات خاألمعلومات ال قدميوفي الظروف السائدة في البلد،  راتييتغ ويبين أيالمدرجة في الخطة، 
 حةيرالش ذيبخطة (خطط) تنف تتعلق راتييمعلومات عن أي تغ ريالتقر ملشيأن  وينبغي أيضاصلة. ال

 ذيل تنفاألموال خال صيواستخدامات المرونة إلعادة تخص راتيتأخمثل ال ،المقدمة سابقا ومبرراتھا
 ، أو تغييرات أخرى؛االتفاق امن ھذ 7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر

 
فاق. وإذا (ب) من االت 5 ةيالمواد، وفقا للفقرة الفرع واستھالكنتائج الخطة عن تحقق مستقل  ريتقر  )ب(

 قاتحق قدمويجب أن ي حةيھذا التحقق مع کل طلب شر ميتقد نبغييخالف ذلك،  ةيذيلم تقرر اللجنة التنف
النحو  یعل ،بعدبشأنھا تحقق تقرير استالم اللجنة التي لم تعلن  المعنيةالسنوات  عيمن االستھالك لجم

 (أ)؛ 5 ةيالفرع لفقرةالمحدد في ا
 

 ذيلتنفمعالم ا يوضحالمطلوبة،  حةيالشر المشمولة فيخالل الفترة  ستنفذلألنشطة التي  كتابيوصف   )ج(
 شرائحال ذيوالتقدم المحرز في تنف المكتسبةالخبرات ويراعي األنشطة،  نيوالترابط ب اإلنجاز وموعد
ف أيضا ص. وينبغي أن يتضمن الولتقويميةستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة او ،السابقة

. شاملةفي الخطة الومتوقعة تغييرات محتملة أي  وكذلكإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، 
كن تقديم يشرحھا بالتفصيل. ويموھذه التغييرات في الخطة الشاملة ل ا مفضالوصفكما ينبغي أن يحدد 

 ة (ب)الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعي فسوصف األنشطة المقبلة كجزء من ن
 أعاله؛ المذكورة

 
 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمجموعة من المعلومات الکم  )د(

 اإلنترنت؛ یعل
 

(أ) إلى  1 تينالفرعي ينتيلخص المعلومات الواردة في الفقر، تقريبا خمس فقراتمن تنفيذي  ملخص   (ھـ) 
  أعاله.المذكورتين (د)  1

 
 جبي نة،يمع في سنةمعا  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ مرحلتين ذيفي حالة تنف        -2

  :حةيالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال مراعاة
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ألموال األنشطة وا یحصرا إل کجزء من ھذا االتفاق مھيالمشار إل حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار ريستش  )أ(
 ھذا االتفاق؛  المشمولة في

 
وکربونية التنفيذ تحتوي علی أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروکلوروفلور قيدوإذا کانت المراحل   )ب(

معينة،  ألف -2التذييل بموجب  ق في سنة  الستھالك المولكل اتفا ألدنى  ف ا م الھد  ادسيتم استخدا
  .المستقل لالمتثال لھذه االتفاقات وسيکون أساس التحقق كمرجعالھيدروکلوروفلوروکربونية 

 
  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار -5التذييل 

مسؤولة عن الرصد العام للمشروع  والبيئةوزارة التجارة والصناعة في  ئةيالعامة للب ةيريستکون المد         1-
. وستکون وحدة األوزون ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيأنشطة المرحلة الثان عيلجم
ساعد الحكومة والمنظمات غير تالمشروع. وس ذيلتنف ومييالالعمل  ذيوتنف وتنسيق تخطيطمسؤولة عن  ةيالوطن

 مرحلية ريتقار ةي. ستقدم وحدة األوزون الوطنبسالسة لمشروعاتاأنشطتھا من أجل تنفيذ  تنظيم فيأيضا الحكومية 
المرحلة  ذيوالوکالة المنفذة المتعاونة لرصد التقدم المحرز في تنف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ذيعن حالة التنف ةيسنو
 .ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالثان

من المواد المستنفدة لألوزون من  رھايوغ ةيدروکلوروفلوروکربونيلمواد الھلرصد االستھالك السنوي  تميس         2-
 ةيريالمدوالعامة للجمارك.  ةيريبالتعاون مع المد والبيئةوزارة التجارة والصناعة في  ئةيالعامة للب ةيريالمدخالل 

أن  نيفي ح ،والتصدير إلصدار أذون االستيراد صيخترھي سلطة  والبيئةوزارة التجارة والصناعة في  ئةيالعامة للب
والمواد المستنفدة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ وتصدير رادياست وتضبط سترصدالعامة للجمارك  ةيريالمد

 ةيدروکلوروفلوروکربونيبمستوردي المواد الھ ةيوحدة األوزون الوطن وستتصللألوزون األخرى عند نقطة الدخول. 
 .أساس دوري یاإلحصاءات عللتسوية  الالزمة اناتيالب یوالمواد المستنفدة لألوزون األخرى للحصول عل

 ألسطوانات العنونة شروط ذيتنف من أجل رصد امنتظم تفتيشا ةيوحدة األوزون الوطن ستجري-        
 ريالبدائل غ توغل أجل قياسمن للسوق  امسح ضايأ ةيوحدة األوزون الوطن وستجري. دروکلوروفلوروکربونيالھ
وحدة األوزون  وسوف ترصد. ھواءال فييوتک ديفي قطاع التبر لةيالبد والتکنولوجيات ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

الھواء  فييوتک ديالمثال. تدريب فنيي التبر ليسب ی، علالمعنيةأنشطة بناء القدرات مع الوکاالت  ذيتنف ةيالوطن
 .نفاذواإلموظفي الجمارك  بيوتدر

  ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ -6 لييالتذ
 
  :األقل یعل لييما  تشملمسؤولة عن مجموعة من األنشطة،  ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ          -1
 

في  نيمبالنحو ال یمحددة عل داخلية وشروطإجراءات وبالتفاق لوالتحقق المالي وفقا   التنفيذضمان   )أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

 
 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حةيالشر ذيوخطط تنف ريمساعدة البلد في إعداد تقارو  )ب(

 
 رتبطة بھاأنشطة الشرائح الم وإنجازاألھداف  من تحقيقالتحقق المستقل  ةيذيلجنة التنفإلى ا وتقدم  )ج(

 ألف؛ -4 لييمع التذ يتوافقبما  حةيالشر ذيفي خطة تنف نيالنحو المب یعل
 

والتقدم المحرز و  )د( من أن التجارب  ئح الشرا ذيتنفالخطة الشاملة وخطط  ثيفي تحد ينعکساالتأکد 
 ألف؛ -4 ليي(د) من التذ 1(ج) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت يتوافقالمقبلة بما 
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 لييالنحو المحدد في التذ یوالخطة الشاملة عل حةيالشر ذيوخطط تنف لتقاريراإلبالغ  واستيفاء شروط  (ھـ)
لة المنفذة األنشطة التي تنفذھا الوکا تشملأن  جبيو ة،يذياللجنة التنف یإل تقديمھممن أجل ألف  -4

  المتعاونة؛
  

بسنة أو  كھدف استھال لھا دحديم لالتي  رةيقبل السنة األخ رةياألخ ليالتمو حةيشرفي حالة طلب و  (و)
ن المرحلة ع التحقق تقاريرذلك،  نطبقي ثماي، حو ةيالسنو حةيالشر ذيتنف ريأن تقدم تقار نبغيي، أكثر
ل لحا لى ةيا إ  ، لخطة ا قعة من  لمتو ا نشطة  أل ا جميع  تكتمل  ن  استھالك  تحققتو أ ف  ا ھد أ

  ؛الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء وضمان  (ز)
 

 ؛الالزمةاإلشراف  مھام وتنفيذ  )ح(
 

عن  الدقيقواإلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آلو  (ط)
  انات؛يالب

 
  ؛ألنشطةل تسلسل المناسبالنة، وضمان أنشطة الوکالة المنفذة المتعاو قيتنسو  (ي) 

 
بالتشاور مع  حدد،تمن االتفاق، أن  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضاتيتخففي حالة و  (ك)

ة کالة المنفذالو ليتمولو الميزانيةلمختلف بنود  ضاتيالتخف صيالبلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخص
  وکل وکالة منفذة متعاونة؛ ةيسيالرئ

 
  المؤشرات؛ التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى استخدامو  (ل) 

 
  ؛اللزومعند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم و     (م) 

 
 قيوالتنس طيللتخط باتيتوافق في اآلراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترت یالتوصل إلو    (ن) 

  الخطة؛ ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 
 

نشطة استكمال األمن أجل المشاركة المؤسسات /  للبلداإلفراج عن األموال في الوقت المناسب و   (س) 
  المتعلقة بالمشروع.

  
 ةمستقل ھيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتفوض ، ستختار صدرتبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء  2-         

 -1 لييفي التذ رةالمذكوالمواد  واستھالك ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھ ذيلتنف
 .ألف -4 ليي(ب) من التذ 1 ةيع(ب) من االتفاق والفقرة الفر 5لفقرة وفقا لألف، 

 
 باء: دور الوکاالت المنفذة المتعاونة -6 لييالتذ

 
عن مجموعة من األنشطة.           -1 ي الخطة، فمحددة ھذه األنشطة وستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة 

 :ما يلي على األقل وتشمل
 

 ؛اللزومتقديم المساعدة لوضع السياسات عند    )أ(
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الة الوک ع إلىوالرجواألنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة،  مييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو  )ب(
 ألنشطة؛للضمان تسلسل منسق  ةيسيالمنفذة الرئ

 
وحدة وفقا الم ريفي التقار إلدراجھاھذه األنشطة  عن ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار ميتقدو  )ج(

 ألف؛  -4 لييللتذ
 

 قيلتنسوا طيللتخط باتيبشأن أي ترت ةيسيتوافق في اآلراء مع الوکالة المنفذة الرئ یالوصول إلو  )ح(
 .الخطة ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 

 
 

 بسبب عدم االمتثال ليفي التمو ضاتيألف: تخف -7 لييالتذ
 
ل كيلوغرام من لك دوالر أمريكي 180 بقيمةمن االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم  11وفقا للفقرة         -1

ألف لكل  -2من التذييل  2-1 األفقي المحدد في الصفيتجاوز المستوى الذي قدرات استنفاد األوزون من االستھالك 
 یحد األقصال مع العلم بأنه لن يزيدألف،  -2 لييمن التذ 2-1 األفقي في الصف لم يتحقق فيھا الھدف المحددسنة 

االت التي . ويمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحالجاري طلبھا حةيالشر ليمستوى تموعن  ليلتمولتخفيض ا
 .ينمتتالي عامينيمتد فيھا عدم االمتثال لمدة 

 
زالة المواد إاتفاقان ساريان (مرحلتان من خطة إدارة  ھايف وجديالتي سنة للعقوبة حالة ضرورة تطبيق وفي       -2
كل حالة لبة العقو قيتطبتحديد  تميمختلفة، س عقوبة اتيمستوببالتوازي)  امذھيتنف تمي ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 لجتعاع ما، أو تحديد قطا يتمكن منلم يكن  وإنالتي تؤدي إلى عدم االمتثال.  المعينةعلى حدة، مع مراعاة القطاعات 
  .األكبرھو مستوى العقوبة الواجب تطبيقه سيكون كال المرحلتين نفس القطاع، 
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 العشرونالمرفـق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  بنغالديشحكومة بين محدث اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

    
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  بنغالديش ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-

من  50.86واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
جداول الزمنية لبروتوكول مونتريال بما يتماشى مع ال 2018يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 

تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال بناء على ، بعد على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة
  .7بيانات المادة 

 
 - 2التذييل من  2- 1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

المشار إليھا في التذييل لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل")
، يفقد الحق في 3ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة  ألف.-1

طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
المستنفدة طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد ف باعتباره الخأل-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

 ةـألفقيا وفالصففي  ادةـل مـلك ددـجاوز المستوى المحألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون ولأل
  .كل من المواد(االستھالك المؤھل المتبقي) من  3- 5-4و 3-4-4و 3- 3-4و 3- 2-4و 3- 4-1
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3التنفيذية المحّددة في التذييل اجتماعات اللجنة 
 

وفقا يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و 4-
للمواد كما  ن تحقيق حدود االستھالك المذكورةمتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5للفقرة الفرعية 

بتكليف من الوكالة الثنائية أو وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف اليأتي في 
 .المعنيةالمنفّذة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على  5- في حالة عدم وفاء البلد  التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لمعنيّة. الجميع السنوات  ألف-2من التذييل  2- 1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  )أ(
ثنى . وتستھذا االتفاقات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على والسنوات المعنية ھي جميع السنو

فيذية لجنة التنجتماع الالتزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد ايوجد فيھا السنوات التي 
 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ير ذا التحقق غأن ھ اللجنة التنفيذيةت قررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   )ب(
 مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
ألنشطة لتنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ال

لموافق ريحة ارائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشالتي ُشرع فيھا في الش
  ل؛في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت بالكام 20عليھا سابقا يزيد عن 
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السنة نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 
 كتمال جميعاأو حتى موعد  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ 

  األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

وما  والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
ام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد بعده، بوجود نظ

ثال البلد من امتأن النظام يضبالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
لمدة  نتريالللجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول مو

  فاق.ھذا االت

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة وفقاً  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة -5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4
 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه توافق و 7-
 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لزالة إوستھالك االفي المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 
بقاً   (أ) ق مس يّة يجب أن تًُوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصنّفة كتع ا إع ذ إم ي خطة تنفي نويةف ة  س مقدم

ل  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع ابيع قب أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أس
  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

لمختلف  المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  الشرائح؛ 

ة، أو تقديم   )4( دة الحالي ذ السنوية المعتم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفي
اليف  30إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن  آخر في المائة من مجموع تك

  ؛وافق عليھام شريحة

ا في خطة   (ب) يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ر المصنّفة كتع ذ الإعادات التخصيص غي الموافق  السنويةتنفي
  ؛الالحقالسنوي التنفيذ عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير 

ة   (ج) إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة إزال
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية كجزء من 

ا. ويجب أن يُ  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق ا خطة تنفي ر التكنولوجي دم لتغيي حدد في الطلب المق
تنفاد  درات اس ان ق ي أطن تالف ف اخ وأي اخ ى المن ل عل ر المحتم ا واألث ة بھ اليف اإلضافية المرتبط التك

اليف التي األوزون  ة في التك ورات المحتمل ى أن الوف د عل سيتم إزالتھا، حسبما ينطبق األمر. ويوافق البل
ا اإلضافية المتعلقة بتغيير التكن اق وفق ذا االتف ولوجيا ستؤدي إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھ

  لذلك؛

رة   (د) اء من الشريحة األخي دى االنتھ ة سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل المتوقع
 .بموجب ھذا االتفاق
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لما  د، وبصفة خاصةـات التبريـعي لخدماع الفرـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :يلي

 
د تطرأ خالل   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 تنفيذ المشروع؛

اأن   (ب) د والوك ذ البل ة يأخ ذة المعني ة والمنف المقررين الت الثنائي واردة ب روط ال ل الش ار الكام ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة المنفذة يعلى أن  اليوئنديبي قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه يُضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) على أن ي اليونيب وافقورئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ال
ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 

ع ابإطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التالتي قد تُجري في 
 في ھذا االتفاق. ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل ھذه  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التھذا االتفاق، بموجب 
المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. وستقوم 

باء –6نفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة الم
الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  توصلتفي إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد 

يط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق التخطالترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

-2من التذييـل  4-2و   2-2 ينقياألف ينبالرسوم المبيّنـة في الصف والوكالة المنفذة المتعاونة تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف

 
المحددة في الصف  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له ألف-2من التذييل  2- 1األفقي 
لتمويل إلى وضعه الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد ا

ة التزاماته التي كان بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني وفقاً لجدول 
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة تسل أن تتحقق قبل من المقرر

، عن ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال") ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتنفيذية 
 مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرامّكل 

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات 
  .أعاله 5ة عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعني

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل  عناصر خضعتلن  12- 

  أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

 ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة ةطلب معقول من اللجنة التنفيذي سوف يستجيب البلد ألي 13-
على  اإلطالع لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق
 

في نھاية واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء -2االستھالك في التذييل مستوى السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
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حتى  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية حات التالية عليھا وفقأنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقي
(ب) 1(أ) و1 الفقرات الفرعيةتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. ومانھاية السنة ال

 ذلك. خالفية اللجنة التنفيذت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1و
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد اللجنة التنفيذية االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .غير ذلك
  

ن االتفاق المحدث ھذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة بنغالديش واللجنة التنفيذية في االجتماع الخامس إ  16
  والستين للجنة التنفيذية. 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 األوزون)(بأطنان قدرات استنفاد 
 45.42 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 21.23 األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 5.72 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.21 األولى جيم  123–الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.07  األولى  جيم  124- الھيدروكلوروفلوروكربون

 72.65    المجموع
  

ألف: األھداف والتمويل -2التذييل   

  2010 2011 2012 2013 2014 
2015-
2016 

 المجموع 2018 2017

1.1 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال 
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
 (أطنان من قدرات استھالك األوزون)

 غير متاح غير متاح
غير 
 متاح

72.65 72.65 65.39 65.39 65.39   

2.1 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك 
الكلي من مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من قدرات 

 استھالك األوزون) 

 غير متاح
 

 غير متاح
غير 
 متاح

72.65 72.65 65.39 65.39 50.86   

1.2 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 

 (دوالر أمريكي) (اليونديبي)الرئيسة 
1,146,074 55,000  0 00 0 0 0 1,201,074 

2.2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة 

 (دوالر أمريكي) 
85,956 4,125 000 0 0 0 90,081 

3.2 
 التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة
 المتعاونة (اليونيب) (دوالر أمريكي)

0 230,000 0 90,000 0 0 35,000 0 355,000 

4.2 
 الوكالة المنفذة المتعاونةتكاليف دعم 

 (دوالر أمريكي)
0 29,900 0 11,700 0 0 4,550 0 46,150 

1.3 
مجموع التمويل المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)
1,146,074 285,000 0 90,000 0 0 35,000 0 1,556,074 

2.3 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 أمريكي)
85,956 34,025 0 11,700 0 0 4,550 0 136,231 

3.3 
مجموع التكاليف المتفق عليه (دوالر 

 أمريكي)
1,232,030* 319,025 0 101,700 0 0 39,550 0 1,692,305 

 3.48   )المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون 22-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 غير متاح   ن)تنفاد األوزويتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات اسالذي  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 41.94  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 غير متاح   ون)إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزب المتفق على 141-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 20.20   ون)ستنفاد األوزاب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات 141-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 1.03   ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.2.4
 0.57   ون)ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوز142-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 غير متاح   ون)ستنفاد األوزاالموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات  ب الذي يتعين إزالته من المشروعات142-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 5.16   ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0.21   ن)(باألطنان من قدرات استنفاد األوزوالمتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق  123-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 غير متاح   ون)ستنفاد األوزالذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من قدرات ا 123-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 غير متاح  قدرات استنفاد األوزون)(باألطنان من  123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 0.07   ن)المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزو 124-مجموع الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 غير متاح   ن)تنفاد األوزوقدرات اسالذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق (باألطنان من  124-الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 0  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

 وبھذا يصنف في االتفاق. Walton Hi-Tech Industries*  تم الموافقة في االجتماع الثانى والستين لشركة 
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
 ألف.-2في السنة المحددة في التذييل  خيراالجتماع األسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
  

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ة،تقرير مسرود  (أ) ات حسب السنة التقويمي ه البيان دم المحرز  ، ترد في ذ بشأن التق رمن ابقة للتقري  السنة الس
ة  ا، وكيفي ة إسھام مختلف النشاطات فيھ واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم السابق، وتعليق على حالة البل

بعض.  اط بعضھا ب واد المسارتب ى الم ر عل تمل التقري ألوزون وينبغي أن يش تتنفدة ل ي أزيل ة ينتك الت ج
ت،  مباشرة ي أدخل دائل ذات الصلة الت ة المستخدمة والب ا البديل لتنفيذ األنشطة، حسب المادة، والتكنولوجي

تج من تغ ا ين ة عم ة التنفيذي اخ.يللمساح لألمانة بتوفير معلومات للجن ات ذات الصلة بالمن ر في االنبعاث  ي
ذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات وينبغي أن يسلط التقرير الضوء ك

ك من أي المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل رات تطرأ عل تغيي
ر  رات  أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري ى معلومات عن أي تغيي ة بخطة عل مقارن

ادة تخصيص وية التنفيذ السن (خطط) ة في إع السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرون
رة  ك من  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفق ر ذل اق، أو غي ذا االتف من ھ

في التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة 
ك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في 5الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف
  السنة الحالية؛

ار   (ب) واد المش ة واستھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ائج خطة إدارة إزال ق من نت ر للتحق تقري
ة 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1إليھا في التذييل  ة التنفيذي رر اللجن م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

دم التحقق من خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائ ين أن يق ح ويتع
 تشر(أ) من االتفاق التي لم 5االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة 

ى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة السنة الحت ديم طلب ةمزمعنھاي ة، مع  لتق الشريحة التالي
ين مع و األنشطة الترابط بينإبراز  ابقة بع ذ الشرائح الس دم المحرز في تنفي أخذ التجارب المكتسبة والتق

ةاالعتبار واردة في الخطة حسب السنة التقويمي . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا ؛ وستقدم البيانات ال
ة من المنظرإلشاا رات ممكن دم المحرز، فضال عن أي تغيي ى ة إلى الخطة الشاملة والتق ور أن تطرأ عل

ا 5المحددة في الفقرة الفرعية  السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف  اق. كم (د) من االتف
. ويمكن ھاا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد 

ة بو تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة رة الفرعي ر السردي بموجب الفق صفه التقري
  ؛(ب) أعاله

ة من خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ذ السنوية المقدم ط التنفي
اتخالل  دة بيان ت قاع ى اإلنترن نة و .عل ديمھا حسب الس ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي ذه المعلوم تعدل ھ س

ة مع كل طلب شريحة التقويمية رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1أع ة (ج) أع ي الخط رات ف نوية وأي تغيي ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1ص الفقرات الفرعية من حوالي خمس فقرات، يلخ منموجز تنفيذي   )ھ(
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     
وسوف تتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن الرصد الشامل. وسيجري رصد االستھالك استنادا إلى مضاھاة   1

ين ين والموزعلمستوردابالبيانات التي يتم جمعھا، حسب االقتضاء، من البيانات التي يتم جمعھا من اإلدارات الحكومية ذات الصلة 
لتوقيت التالية في ارير اوالمستھلكين ذوي الصلة. وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة أيضا عن إعداد التقارير وتقوم بتقديم التق

  المناسب:

  ن؛تقارير سنوية عن استھالك المواد لتقديمھا إلى أمانة األوزو  (أ)  

  تقارير سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ ھذا االتفاق لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف؛  (ب)

 تقارير متعلقة بالمشروعات لتقديمھا إلى الوكالة المنفذة الرئيسية.  (ج)

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ة الخاّص ات الداخلي ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّب
 بالبلد؛الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة به، على النحو المبيّن في خطة 

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) ا ق د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ للجنة التنفيذية من أن األھداف ق
 ألف؛-4مع التذييل  بما يتمشىتنفيذ الأُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي خطط يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ ال

والخطة الشاملة على النحو  ية وخطط التنفيذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
ة.ألف -4المحدد في التذييل  ة التنفيذي اتمل توتش لتقديمھا إلى اللجن الغ متطلب ى  اإلب اريرعل ديم تق عن  تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالالنشاطات التي تضطلع بھا ال

ذ  (و) مان تنفي تقل ض ين المس راء التقني ؤھّلين الخب ذة ين الم ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ات التقنيَّ للمراجع
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)
  البيانات؛

  وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة،   (ط)

 ةوالوكالمن االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة 

   ؛المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات ضمان أنَّ المبالغ  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(
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مستقل  كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد المذكورة في التذييل  الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

 ألف.-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1
 

  ونةباء: دور الوكالة المنفذة المتعا -6التذييل 

  
املةتحدد ھذه األنشطة في وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 ل الخطة الش ى األق ، وتشتمل عل

  على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة، والرجوع   (ب) ذة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاون ة المنف ى الوكال إل
    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى النحو   (ج) ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل تقديم تقارير عن ھ
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 127.02 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11 وفقا للفقرة  1
ھا الھدف في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1المحدد في الصف 
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  الحادي و العشرونالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية البرازيل االتحاديةحكومة بين محدث اتّفاق 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو خطة إدارة إزالة من
  

 
لق بإجراء ية فيما يتعالبلد") واللجنة التنفيذ(" جمھورية البرازيل االتحادية يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1

كمية ثابتة قدرھا ى ألف ("المواّد") إل -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
منية بما يتماشى مع الجداول الز 2021يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 730.02

 لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا  -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1في التذييل 
لتمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من ا

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
المستوى المحدد لكل  ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز-1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) من كل من المواد.للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-5-4و 3-4- 4و 3-3- 4و 3-2- 4 3- 1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير و .3 رھنا
للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا (األھداف والتمويل")  ألف -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إ .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.قيق المشار إليه أعاله التح

ً 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  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير   )ب(
 مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4على ھيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  تقريرم أن يكون البلد قد قد  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20وافق عليھا سابقا يزيد عن الشريحة الم
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4على ھيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د(
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .الشريحة األخيرة جميع األنشطة الواردة فيه في حالة

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
السابقة وفقاً  الشريحةألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ  -5

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في -5 ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 أعاله. 4الفقرة 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء  . 7
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستھالك و واد المحددة في ـزالة للمإلامن ھذه المبالغ وفقا

 :ألف- 1التذييل 

ً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ(  شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة تقدم ثمانية أسابيع  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 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)

في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة التغييرات  (3)
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  (4)
كاليف آخر في المائة من مجموع ت 30، تزيد تكاليفه عن الشريحةإزالة أي نشاط من خطة تنفيذ 

  شريحة موافق عليھا؛

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ 

 الالحق؛ الشريحة

فيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة، في حالة أن يقرر البلد أثناء تن  )ج(
أو تنقيح الخطة الموافق عليھا.  الشريحةتنفيذ يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة 

ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ 
ي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن وأ

يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى 
 التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

كلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدرو  )د(
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق 
المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من 

أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية كجزء من  ) ال تحصل على2007سبتمبر/ أيلول 
 ؛الشريحةتنفيذ خطة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
Annex XXI 
 

3 
 

يوافق البلد، في الحاالت التي اختيرت فيھا تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبدائل   )ھ(
للھيدروكلوروفلوروكربون، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة، على رصد 

التي يمكن أن تقلل إلى أدنى حد من اآلثار على المناخ؛ وعند استعراض المعايير توافر البدائل 
والحوافز، النظر في أحكام مناسبة من شأنھا أن تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر واللوائح 

تنفيذ  في إمكانية اعتماد بدائل فعالة من حيث التكلفة التي تقلل إلى أدنى حدد من األثر على المناخ في
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، حسب مقتضى الحال، وإبالغ اللجنة التنفيذية 

  عن التقدم المحرز تبعا لذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ و

إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  (و)
 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

تطرأ خالل أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد   )أ(
 تنفيذ المشروع؛

 .خالل تنفيذ الخطة 72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي  يوافق البلد .9
كون الوكالة المنفذة يعلى أن  يوئنديبيل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق يُضطلع بھا نيابة عنه من أج

، واتفقت يونيدو وحكومتي ألمانيا وإيطاليا على أن تكون الوكاالت المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا فذة الرئيسية المتعاونة ("الوكاالت المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المن

االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق 
المشتركة اونة المتعالوكاالت المنفذة للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 

 في ھذا االتفاق.

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 

سيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. ھذه المسؤولية ضرورة التن
باء -6وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 

لة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة إلى توافق في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وستتوصل الوكا
في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، بما في ذلك االجتماعات العادية واجتماعات 

فيذية، من وتوافق اللجنة التن التنسيق، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة.
 4- 2و 2- 2حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف 

 ألف.-2من التذييل  8- 2و 6- 2و

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2- 1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى  الحصول على التمويل وفقا
ً لجدول زمني منقح للموافقة على التم ويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة وضعه وفقا

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 

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق 

الخاصة بعدم االمتثال لھذا االتفاق رارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة على حدة، وتتخذ إزاءھا الق
  أعاله. 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام 
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لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .12
  .روعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدتمويل أية مش

والوكاالت المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  المنفذة المتعاونة االطالعوالوكاالت لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي اليتم إنجاز  .14
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ي ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا ف-2االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
ألف إلى حين -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

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

  حدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.ت

  
 لجنة التنفيذيّةلمس والسبعين يحّل ھذا االتفاق الُمحدَّث مكان االتفاق الُمبرم بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذيّة في االجتماع الخا .16
 
  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  االستھالكنقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

792.0 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

521.7 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

5.6 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

0.3 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7.7 األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,327.3 األولى جيم  المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 
 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل الصف

، الملحق ج (طن من قدرات 1الجدول الزمني للتخفيض مواد المجموعة  1.1
 استنفاذ األوزون) لبروتوكول مونتريال

 ال ينطبق 862.74 862.74 862.74 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

، الملحق ج 1مجموع االستھالك األقصى المسموح به لمواد المجموعة  2.1
 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 ال ينطبق 730.02 730.02 730.02 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

 16,770,000 0 0 3,895,0000 2,627,7047,168,3960 0 3,078,900 ريكي)الر أمالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفّذة الرئيسيّة (اليؤنديبي) (دو 1.2
 1,173,900 0 0 272,6500 183,939501,7880 0 215,523 تكاليف الدعم للوكالة المنفّذة الرئيسيّة (دوالر أمريكي) 2.2
 11,216,697 0 1,000,000 2,846,3832,000,000 3,420,0390 0 0 1,950,275 يكي)ر أمرالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفّذة المتعاونة (اليونيدو) (دوال 3.2
 785,169 0 70,000 199,247140,000 239,4030 0 0 136,519 أمريكي)تكاليف الدعم للوكالة المنفّذة المتعاونة (دوالر 4.2
 7,727,273 872,727 0 1,004,5451,500,000 2,363,6370 686,978 0 1,299,386 التمويل الموافَق عليه للوكالة المنفّذة المتعاونة (ألمانيا) 5.2
 860,000 97,129 0 111,800166,941 263,0590 76,457 0 144,614 تكاليف الدعم للوكالة المنفّذة المتعاونة (دوالر أمريكي) 6.2
 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 التمويل الموافَق عليه للوكالة المنفّذة المتعاونة (إيطاليا) 7.2
 32,500 0 0 0 0 0 0 0 0 32,500 تكاليف الدعم للوكالة المنفّذة المتعاونة 8.2
 35,963,970 872,727 1,000,000 3,500,000 7,745,928  12,952,072 3,314,682 0 6,578,561 إجمالي التمويل الموافَق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 2,851,569 97,129 70,000 306,941 583,697  1,004,249 260,396 0 529,156 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 38,815,539 969,856 1,070,000 3,806,941 8,329,625  13,956,321 3,575,078 0 7,107,717 إجمالي التكاليف الموافَق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 163.16 ألوزون)الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ ا 22-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 51.50 التي يجب تحقيقھا في المشروعات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 577.34  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-االستھالك المؤھّل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 300.90 ب الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-التامة للھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة  1.2.4
 168.80 ب التي يجب تحقيقھا في المشروعات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 52.00  ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-االستھالك المؤھّل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 0.00 ب الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0.00 ب التي يجب تحقيقھا في المشروعات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 5.60  ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142-االستھالك المؤھّل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
 0.00 الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123-للھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التامة  1.4.4
 0.00 التي يجب تحقيقھا في المشروعات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.30  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123-المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھّل 3.4.4
 0.00 الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124-اإلزالة التامة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 0.00 التي يجب تحقيقھا في المشروعات الموافَق عليھا ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 7.70  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124-االستھالك المؤھّل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األول اع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ(
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةألوزون المواد المستنفدة ل إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
لبدائل، واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات الصلة  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتللسماح لألمانة 
نشطة األوالخبرات والتحديات المتصلة بالتقرير الضوء على النجاحات كما ينبغي أن يسلط بالمناخ. 

 أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، ال
مقارنة ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيرھذه التغييرات وما يبررمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) خطة ب
من  7 المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في أي ھذا االتفاق، أو 
كن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في (أ) من االتفاق، ويم 5الفقرة الفرعية 
 السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المشار   )ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1إليھا في التذييل 

نفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم الت
(أ) من 5التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية، مع  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلببھا  وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع  )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين مع و األنشطة إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةاالعتبار
لى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على اإلشارة إ

(د) من االتفاق. 5المحددة في الفقرة الفرعية  السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
. يرا لھاعلى الخطة الشاملة وأن يقدم تفس بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف 

ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة 
  ؛الفرعية (ب) أعاله

قاعدة المقدمة من خالل  الشرائحتنفيذ ط خطبجميع تقارير ومجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
لتي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع . وستعدل ھذه المعلومات الكمية، اعلى اإلنترنت بيانات

(أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
وأي تغييرات في الخطة الشاملة،  الشريحةتنفيذ وخطة (ج) أعاله)، 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة   .2
  شريحة:خطط تنفيذ الواحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير و

تقارير وخطط تنفيذ المشار الشريحة إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة   (ب)
 ستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثالمعينة، فإن ھدف ا

  التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

) ھي المسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة التي Ministério do Meio Ambiente - MMAوزارة البيئة ( .1
قوم بدور وحدة األوزون الوطنية. ت، وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيتعين االضطالع بھا في خطة إدارة 

ة المسؤولبوزارة البيئة مرتبطة النفاذ اإل) ھو مؤسسة IBAMAالمعھد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (و
وحدة األوزون الوطنية وألوزون. لالرقابة على المواد المستنفدة بعن تنفيذ السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة 

وسيراقب جميع المواد المستنفدة لألوزون. من  االستھالكعلى المستوى اإلداري  ترصد) إشراف وزارة البيئة(تحت 
استھالك المواد المستنفدة  خيصاالترإصدار من خالل نظام  ،تجددةالمعھد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية الم

المنفذة الوكاالت ووستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مستوى المستخدم النھائي. في لألوزون (االستيراد والتصدير) و
 .مسؤوليتھا التي تقع ضمنالمتعاونة مسؤولة عن تنفيذ ورصد األنشطة 

استمرار األنشطة وتأييد المشروعات على مدى السنوات القادمة على  عرضت الحكومة وتنوي أن تعرض .2
النحو المحدد في عنصر اإلجراءات التنظيمية وقائمة األنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح أي 

 نشاط موافق عليه للبلد.

يا لخطة إدارة إزالة المواد يعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أساس .3
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة في 
الصناعة، ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين (أي 

PROZONجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات والتدابير الالزمة )، ومختلف االتحادات الصناعية، و
لتنفيذ األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة. وفي قطاع التصنيع، سيتم رصد 

من خالل نظام  عملية التنفيذ وإنجاز اإلزالة من خالل زيارات للموقع على مستوى المنشأة. وسيتم الرصد السنوي
إلصدار التراخيص والحصص للمواد المستنفذة لألوزون. وسيجري خبراء ومحققين دوليين 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؛

ن في الالحقة على النحو المبيـ الشرائحتنفيذ خطط ومساعدة البلد في إعـداد تقاريـر   )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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استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في   )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحخطط تنفيذ 

الشاملة على النحو المحدد في التذييل  الشرائحالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ   (ھ)
إلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة التي تنفذھا . ومتطلبات األف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4

 ؛الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

بالشفافية واإلبالغ الدقيق ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة   (ح)
  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 المختلف بنود الميزانية ولتمويل تخصيص التخفيضات لوالوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع  .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

-4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـمن االتف(ب) 5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة-6التذييل   

طة . وھذه األنشطة محددة في الخمجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  العامة عند الطلب؛تقديم المساعدة لوضع السياسات   (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

عة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجم  (ج)
  ألف.-4الوارد في التذييل 
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 154.98من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة  ألف.-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2
نفيذھما بالتوازي) مع يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم ت

مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة 
المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن 

 األكبر.مستوى الجزاء المطبق سيكون 
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  الثاني و العشرون رفـقالم
 

  فمتعدد األطراالواللجنة التنفيذية للصندوق  بوركينا فاسوحكومة بين معدل محدث اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
ض في خفيجراء تتعلق بإي("البلد") واللجنة التنفيذية فيما  بوركينا فاسويمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة  -1

من  11.70مية ثابتة قدرھا ألف ("المواّد") إلى ك -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
منية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداول الز 2020كانون الثاني /يناير 1حلول أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل 

 .مونتريال

ّين في الصف األفقي يوافق البلـد على اال 2- ى النحو المب واّد عل من  2-1لتزام 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

ة ألف.-1المشار إليھا في التذييل  ّددة  ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجن ل المح داتھا بالتموي ة بتعّھ التنفيذي
ّ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 باعتباره الخالمرفق جيم، المجموعة األولى) الكلي من مواد  اق لجمي ذا االتف طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھ

من  3-1-4األفقي  جاوز المستوى المحدد في الصفألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المواد المحددة في التذييل 
 .دالمواكل من 

ذا 3- اق، ت رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ قاالتف وفير  واف ى ت دأ، عل ة، من حيث المب ة التنفيذي اللجن
ذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ة ھ ة التنفيذي ر اللجن

ى  ألف ("الجدول -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  ة عل ي للموافق الزمن
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل  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.5في الفقرة الفرعية النحو المبّين 

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

 لموافقة على التمويل :ل

د حق )أ( د ق ون البل ي أن 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 ببيا. وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھ زام ب االت رامج ن ت الب
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

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 ، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متمن السنوات التقويمية السابقةسنة كل تغطي ") ائحالشر ق

دل صرف التموي ابقا وأن مع اح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا س ل المت
د ة وأن الشرائح األخرى الموافق علفي المائ 20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  ا ق يھ

  صرفت بالكامل؛
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ّ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 بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،ل الزمني للتمويلالتالية بمقتضى الجدو 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 ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5ذييـل الت 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 الو 7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب تنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع
. وإعادات ألف-1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق 

ذ ة تنفي ي خط بقاً ف ق مس ب أن ُتًوثَّ ّية يج ديالت رئيس ّنفة كتع ريحة وأن  التخصيص المص االش ق عليھ ة  تواف اللجن
ؤثر (د).  5التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية  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
اق. سياسات الصند ذا االتف ديل أي شرط من ھ ى تع ؤدي إل ي ت رات الت دد األطراف، أو التغيي ادات وق المتع 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
ى عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن ت ة إل الغ متبقي اد أي مب نفيذ الشريحة. وسوف تع

 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

د تطرأ  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ھ
 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

ا أو عن ذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفي 9- وم بھ ي يق ة األنشطة الت كاف
اق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا ذا االتف قمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھ د واف ة وق م المتحدة للبيئ امج الألم  برن

ة الصناعيةمنظمة األمم المتحدة للتلرئيسية") كما وافقت كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة ايعلى أن   نمي
ق  على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكال

ال  بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. رامج أعم د ُتجري في إطار ب ي ق ة الت يم الدورّي ات التقي وُيوافق البلد على عملي
ة يم التابع يم الت الرصد والتقي امج التقي ي إطار برن ّدد األطراف أو ف ذتين ابللصندوق المتع التين المنف ع ألي من الوك

 المشتركتين في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
واد الھي ة الم ات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزال ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع دروكلوروفلوروكربوني

ال ال الحصر التحقق الم ى سبيل المث ك عل ا في ذل ة، بم ة المقدمة بخصوص الشرائح التالي رة الفرعي ا للفق ستقل وفق
ابع ا(ب). 5 ت والتت مان التوقي ة لض ذة المتعاون ة المنف ع الوكال يق م ؤولية ضرورة التنس ذه المس مل ھ  ينلمالئمتش

دعم الو ة ب ذة المتعاون ة المنف تقوم الوكال ذ. وس ي التنفي طة ف ية لألنش ذة الرئيس ة المنف قكال ن طري طة  ع ذ األنش تنفي
د أبرمت–6المنصوص عليھا في قائمة التذييل  ذة الرئيسية. وق ة المنف  باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكال

ة المن ذة الرئيسية والوكال ا رسميا بشأن التخالوكالة المنف ة اتفاق ذة المتعاون الغ والمسؤوليات الداخلف ة في طيط واإلب
ا في ذ ذ الخطة بشكل منسق، بم يرا لتنفي اق تيس ذا االتف ة للتنسيق.إطار ھ د اجتماعات منتظم ك عق ة  ل وتوافق اللجن
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ـالتنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتع  ينة في الصفاونة بالرسوم المبّين
 ألف.-2من التذييـل  4-2و  2-2 ييناألفق

ة ب 11- ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم المحددة في  إزال
اق، فعنألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  ه ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتف د بأن ل البل ذ يقب دئ

د  ديرھا، أن تعي ة، حسب تق لن يحّق له الحصول على التمويل 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

ررالتزاماته التي  ل كان من المق ل تس ل. أن تتحقق قب ى التموي ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
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،  دمن تخفيضات االستھالك غي تنفاد األوزون.مق درات اس ان ق وسوف  رة بأطن
رارات ذات  ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل ة من حاالت عدم امتث ة كل حال ة التنفيذي تناقش اللجن

 .5الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ل خضع تمويلن  12-  ى تموي ؤثر عل د ي تقبل ق يل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية 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 ة المنفسوف يستجيب البل ية والوكال ذة الرئيس ة المنف ذة ة ومن الوكال
ه أن المتعاونة وع خاص علي اق. وبن ذا االتف ذ ھ ذة الرئيسية  لتيسير تنفي ة المنف يح للوكال ةواليت ذة المتعاون ة المنف  وكال
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

رنإنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14- اق المقت ا  واالتف ة بھ ة السنة التالي في نھاي
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

ة التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق رة  (د)5ا للفقرة الفرعي اإتمام، فسيرجأ 7والفق ة السنة  ھ ى نھاي حت
ى ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل  لية لتنفيذماال ) إل

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في االتفاقات المحّددة  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.

في  ةيذيفاسو واللجنة التنف ناكيمة بورالتوصل إليه بين حكو الذي تمذا االتفاق المحدث محل االتفاق ھ حلوي  - 16
 .يذيةللجنة التنف نيالسبعاالجتماع 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  18.00 ىاألول جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استنفاد األوزون)

 18.79 26.01 26.01 26.01 26.01 26.01 28.9 28.9 غير متاح غير متاح غير متاح

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات استنفاد 

  األوزون)

 11.70 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 18.00 18.00 غير متاح غير متاح غير متاح

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
) يونيبالرئيسية ( المنفذة

 (دوالر أمريكي)

120,0000 0 120,0000 0 0 87,000 0 0 63,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
الرئيسية (دوالر أمريكي) 

7.5% 

15,600 0 0 15,600 0 0 0 11,310 0 0 8,190 

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-3
) يونيدوالمنفذة المتعاونة (
 (دوالر أمريكي)

150,0000 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

13,500 0 0 0 0 0 0 8,100 0 0 0 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 (دوالر أمريكي)

270,0000 0 120,0000 0 0 177,0000 0 63,000 

تكاليف الدعم (دوالر  إجمالي 3-2
 أمريكي)

29,100 0 0 15,600 0 0 0 19,410 0 0 8,190 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

299,1000 0 135,6000 0 0 196,4100 0 71,190 

 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربونزالة إ 4-1-2
 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون ناالستھالك المؤھل المتبقي م 4-1-3

  
  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 نة  ل االجتم ي الس ف
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 

 من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-

ة تقرير مسرود بشأن التقدم ال  (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال محرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل
لط  ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي الم
التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة 

ك من في الخطة، وأن يعلق على  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل التغييرات التي تطرأ عل
ر  رات  أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي 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
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من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7النحو المنصوص عليه في الفقرة  المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري

ك أن يشمل أيضا معلومات 5المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف
  ة؛عن األنشطة في السنة الحالي

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي الشرائح  اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  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 التجار ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق ب المكتس

ااالوصف أيضا  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 5 الفرعي ر م ات اعتب دد أي تنقيح ي أن يح ا أن الوصف ينبغ اق. كم ن االتف (د) م
  ھا؛ا لريفسقدم تإدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

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
ة فيم ة التنفيذي ذھا اللجن ي تتخ لة الت ررات ذات الص وبللمق كل المطل ق بالش ديم ا يتعل ي تق ، ينبغ

ة. والبيانات على االنترنت ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، 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؛ (ج) أعاله)، وس1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعي رات الزمني تغطي نفس الفت
رة  ا للفق املة وفق ة الش ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنھ كم

ة، 1الفرعية  ابقة والمقبل (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات الس
ةسوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافي د والوكال  ة فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البل

  في ذلك؛ المنفذة الرئيسية

ة من   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات ال
  (د) أعاله.1إلى 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

ذ حالة تنفي ية إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة تقارير مرحلية سنوية عنسوف تقدم وحدة األوزون الوطن 1
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

واد  2 ة الم ة إدارة إزال داد خط د إع ة رص ناد مھم ة بإس دة للبيئ م المتح امج األم وم برن وف يق س
ق أھداف األداء،  ى شركة مالھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من تحقي ة المحددة في الخطة، إل حلي

  مستقلةأو خبراء استشاريين مستقلين. 
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  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ذه األنشطة ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1- د ھ في . ويمكن مواصلة تحدي
  :على، ولكن يجب أن تشتمل على األقل ة المشروعـوثيق

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

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.-4أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي ن االعتبار في استكماالت اليالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) خطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ديم على  اإلبالغ متطلباتمل تشوت ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آل  (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة   (ي) د من االتف 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي
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(

 والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة   )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  ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ة مس ةمنظم تھالك  الھيدروكلوروفلوروكربوني واس

ي ذكورة ف واد الم ذييل  الم ة -1الت 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 

 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
Annex XXII 
 

7 

  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 
  

ة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. الوكالة المنفذة المتعاونة  تكون  1 ذه األنشطة في وثيق ويمكن مواصلة تحديد ھ
  :ت الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىالمشروع ذا

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا   (ب) ة  ةذمنفوكال ى الوكال ة، والرجوع إل المتعاون
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى  تقديم  (ج) ذه األنشطة إل ة التقارير 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  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1- ل المخّصص بمق ر أمريكي عن دوال 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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 الثالث و العشرون رفـقالم
  

  افمتعدد األطرالللصندوق  واللجنة التنفيذية جمھورية الكونغو الديمقراطيةحكومة بين محدث اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

التنفيذية فيما  البلد") واللجنةجمھورية الكونغو الديمقراطية (" يمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة  1-
لف ("المواّد") إلى أ -1يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

ما يتماشى ب 2017يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  من أطنان 16.00قدره ثابت  مستوى
  .ونتلایرمع الجداول الزمنية لبروتوكول م

من  2- 1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي   2
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة ويقبل البلد أّنه،  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 

سموح به لالستھالك الحد األقصى الم"(ألف -2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا باعتباره الخ) ": الھدفالكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون االتفاق لجميع المواد 
 .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد  3-1- 4ألفقي ا في الصف لكل مادة المحدد

رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على  3-
ر اللجنة لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 توفير التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني  -3ة ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التنفيذي
 للموافقة على التمويل").

المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود  تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراءالبلد سوف يقبل  4-
، على ("األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في تاصف  االستھالك المذكورة

 (ب) من ھذا االتفاق. 5النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
قل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول يوماً على األ 60قبل  وفاء البلد بالشروط التالية

 التمويل: الزمني 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 البالتزام باإلبالغ ببيايوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي كلوروفلوروكربونيةالھيدرو
 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(
 ب؛غير مطلو

تنفيذ ارير وخطط ألف ("شكل تق-4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

ل صرف التمويل المتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معد
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   (د)  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشفيھ ريحة تموي

ى موعد اكتم بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ع أو حت ال جمي
  لخطة؛على ھذه اتھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
ديما  ھــ) ع التق ه، لجمي ة أن د من الحكوم ك، ورد تأكي د ذل ا بع تين وم امن والس اع الث داءا من االجتم ت إبت

ن  واردات م رخيص وحصص ال ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ة، بوج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
د  ال البل ى ضمان امتث ادر عل اج والصادرات وأن النظام ق ق، واالنت ابال للتطبي ان ق ا ك جدول لوكلم

  روكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق.إزالة المواد الھيد
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات  6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفدذ األنشطة التي تتضمنھا  خطة التنفيذ  -5المحّددة في التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق  -5السابقة وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ةللشريحالتابعة 
 (ب).5المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، توافق و 7-
ألف. -1ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل أو جزء من 

وإعادات التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة 
بصورة علق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر (د). وتت 5التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو  30إجمالية على 
ات أما إعادسياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

التخصيص غير المصّنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون 
عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى 

 .الشريحة األخيرة في الخطةالصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من 

د، ـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي وبصفة خاصة

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 لد والوكايأخذ البأن  )ب( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
برنامج األمم ( اليونيب وقد وافتفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. من أجل الو نيابة عنه بھا أو التي ُيضطلع بھا

برنامج ( اليوئنديبي تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقتعلى أن  )المتحدة للبيئة
المتعاونة) تحت إشراف الوكالة الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة  تكونعلى أن  )األمم المتحدة اإلنمائي

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ع ألي من ابفي إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

  في ھذا االتفاق. كاالت المنفذة المشتركةالو
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ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو  10-
المفصل في أول طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في 

حقق المستقل وفقا ص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التإطار الطلبات المقدمة بخصو
وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع  (ب). 5للفقرة الفرعية 

لة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ المالئمين لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكا
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل 

أبرمت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة 
وتوافق اللجنة  .إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقفي 

 وفبالرسوم المبّينـة في الصف والوكالة المنفذة المتعاونة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل  4-2 و  2-2 ةاألفقي

المحددة  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد ألف-2من التذييل  2-1في الصف األفقي 

لى التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة ع
ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول تعيد ا
الموافقة على م شريحة التمويل التالية في إطار جدول أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

ألف، عن  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
 مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.ّكل طن من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

ة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حال
 .5ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

مستقبل قد تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في ال عناصر خضعتلن  12- 
 يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة للوكا لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح المنفذة المتعاونة

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع المتعاونة

في نھاية السنة واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة -2به إلجمالي االستھالك في التذييل التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح 

حتى نھاية  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
(أ) و(ب) و(د)  لفأ-4ييل لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذماالسنة ال

 إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.) ھو(

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو  جميعذ تنف 15-
كافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما المبّين في ھذا االتفاق. و

 لم يتّم تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

جمھورية الكونغو الديمقراطية  ان االتفاق المحدث ھذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة    16
 ستين للجنة التنفيذية.واللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث وال
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

17.00 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 
  

 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع** 2017 2016 2015 2014 *2013 2012 2011 التفاصيل الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)*

غير  غير متاح
 متاح

 

 غير متاح 59.59 59.59 59.59 66.21 66.21
 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
جيم، المجموعة  الكلي من مواد المرفق

 األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 

غير  غير متاح
 متاح

 غير متاح 16.00 16.00 16.00 17.00 36.00
 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 الرئيسية (اليونيب) (دوالر أمريكي)

95,000 0 116,500 0 0 0 23,500 235,000 

الرئيسية تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي) 

12,350 0 15,145 0 0 0 3,055 30,550 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 المتعاونة (اليوئنديبي) (دوالر أمريكي)

100,000 0 116,000 0 0 0 24,000 240,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي) 

9,000 0 10,440 0 0 0 2,160 21,600 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

195,000 0 232,500 0 0 0 47,500 475,000 

 52,150 5,215 0 0 0 25,585 0 21,350 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3
 أمريكي)

216,350 0 258,085 0 0 0 52,715 527,150 

 5.8 ستنفاد األوزون)أطنان قدرات االمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22- إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 )تنفاد األوزونأطنان قدرات اسالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 11.2 أطنان قدرات استنفاد األوزون)(   22- ستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناال 3.1.4
نية لمواد الھيدروكلوروفلوروكربوافي االجتماع الثمانين. استخدم استھالك  طن من قدرات استنفاد األوزون 17طن من قدرات استنفاد األوزون إلى  58تم تعديل نقطة البداية من  *

 نة التنفيذية.ن االمتثال لالتفاق مع اللجكاستھالك أقصي مسموح به لتلك السنة بدال من نقطة البداية المعدلة لبيا 2013من بروتوكول مونتريال لعام  7لغ عنھا بناء على المادة المب
). 12(و)(60/44مشيا مع المقرر دوالر أمريكى ت 176 000ھو  روفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلوينبغى أن يكون مستوى التمويل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  **

 للموافقة عليھا. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوسيجرى تعديل التمويل عند تقديم المرحلة الثانية من 

  
  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 

في الثاني ل االجتماع مويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبسيجري النظر في ت 1
 ألف.-2السنة المحددة في التذييل 
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  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   2

ة  تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة  (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الس
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 
ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك

ي  رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل ن الخط ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل تط
ر  تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ رات  أيضاالمعلوم ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل

ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق
ك  7عليه في الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ر لل  (ب) واد تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م تحق
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

 اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

طلع بھ  (ج) ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
بة والت ارب المكتس ي أن يتضمن التج ار. وينبغ ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح ق

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
ذا الوصف  ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل نةالمنظور أن تط رة  الس ي الفق ددة ف المح

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا  (د) من االتفاق.5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ى اإلنترنت بيان  .عل
ا يتو ة فيم وبوفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ق بالشكل المطل ديم عل ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية. والبيانات على االنترنت
ة كل طلب شريحة رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا  (ج) أعاله)، وستغطي1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
افية في ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ةالش د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل ذة  م المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

وطنية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد ستقدم وحدة األوزون ال  1
 الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيب.

سوف تسند اليونيب عملية رصد وضع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  2
 براء استشاريين محليين.والتحقق من إنجاز أھداف األداء المحددة في الخطة إلى شركة محلية مستقلة أو لخ

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع لةؤومسة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  4
  :على النحو التالي

راءات والمتطلّ   (أ) اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي ب
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
 ؛ألف

د أُكملت تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية   (ج) المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4تذييل (د) من ال1(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.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛اونةة المنفذة المتعوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية   (ح) ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  بالغ الدقيق عن البيانات؛واإل

  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
تمويل كل وكالة منفذة أو لميزانية ووالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود ال

 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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االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين  5
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةباختيار منظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

(ب) 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1واستھالك المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4تذييل من ال

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  

ة   6 ذه األنشطة في وثيق د ھ تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحدي
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  د الطلب؛تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عن  (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؛

حو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على الن  (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

دوالر  163,64التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   7
 2-1دد في الصف يتجاوز المستوى المحالذي االستھالك كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من عن كّل  أمريكي

  ألف.-2من التذييل  2- 1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل 
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  الرابع و العشرونالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  كينياحكومة بين حدث م اتّفاق
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

قب يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة كينيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتخفيض االستخدام المرا 1-
ن من قدرات ط 22.41ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام قدره  1-للمواد المستنفدة لألوزون المحدد في التذييل

  بموجب جداول بروتوكول مونتريال. 2017استنفاد األوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير 

 
من  2- 1لمبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو ا 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3 في الفقرة
طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2- 1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1التذييل  المحددة فيزون والمستنفدة لألبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 
  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3- 1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 ّدد في الصف األفقيالتمويل المح
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
ة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدم 4-
من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةلوكالة الثنائية أو المنّفذة بتكليف من ا

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

ات المعنيّة. لجميع السنو ألف-2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةون البلد قد حقأن يك )أ(
تستثنى و. فاقھذا االتوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

ع اللجنة جتماد االتزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقايوجد فيھا السنوات التي 
 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؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
ذ التنفي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم منتغطي 

ن متاح ملألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل ال
ليھا قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق ع 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
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نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
تمال تى موعد اكأو ح ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، كون الحكومة قدمت ما يفيدأن ت  )ھ(
 وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد

متثال ضمن ايأن النظام بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
 وتوكوللبلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في برا

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيتنفألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستّقل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 .أعاله 4المبّين في الفقرة 
 

ص المبالغ الموافق عليھا، أو اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيتوافق و 7-
لمواد المحددة في لإزالة وستھالك االفي جزء من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 ألف:- 1التذييل 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ) مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  (د) 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط تؤدي إلى تعديل أي شرط من التغييرات التي   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
ة أي نشاط  ه عن أو إزال د تكاليف نوية، تزي ذ الس وع  30من خطة التنفي ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
أن ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ر الموافق عليھا، والت ذ ھا في تقري التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

رة   )ج( ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :يليلما 

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة يأخذ البلد والوكاأن   (ب) ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن افق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويو 9-
كون تعلى أن  حكومة فرنسات قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

وُيوافق البلد على ) فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية"
عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو 

 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابفي إطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
ووافقت  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

من  2-2 األفقي بالرسوم المبّينـة في الصفنفذة الرئيسية اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة الم
 .ألف-2التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

دئذ يقبل البلد بأنه ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعنألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 

ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل التي كان من المقررة التزاماته بكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
ت االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من تخفيضا كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 

  .أعاله 5ام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة عائقا أم
 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12-
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
لتيسير تنفيذ ھذا  من الوكالة المنفذة الرئيسيةو ةمن اللجنة التنفيذيسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول  13-

ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا
 .لھذا االتفاق

 
في واالتفاق المقترن بھا لوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھامإتمافسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعية

 ذلك.
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
 

توصل إليه بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية في االجتماع السادس يَجّب االتفاق المحدث االتفاق الذي تم ال  -  16
  والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 
  

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستھالك (طن من  المجموعة المرفق المادة
 قدرات استنفاد األوزون)

 33.41 األولى  جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  

 
 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

  
  

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 التفاصيل السطر
جدول تخفيض بروتوكول مونتريال  1.1

لمواد المجموعة األولى المرفق جيم (طن 
  من قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 46.98 46.98 46.98 52.20 52.20 ال ينطبق

قصى لالستھالك المسموح به لمواد الحد األ 2.1
المجموعة األولى المرفق جيم (طن من 

 قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 22.41 22.41 46.98 52.20 52.20 ال ينطبق

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة  1.2
الرئيسية (حكومة فرنسا) (دوالر 

 أمريكي)

31,186 0 24,222 21,346 21,346 10,900 109,000 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

257,500 0 200,000 176,250 176,250 90,000 900,000 

إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

31,186 0 24,222 21,346 21,346 10,900 109,000 

 1,009,000 100,900 197,596 197,596 224,222 0 288,686 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

مجموع التكاليف الموافق عليھا (دوالر  3.3
 أمريكي)

31,186 0 24,222 21,346 21,346 10,900 109,000 

 11.63  تنفاد األوزون)الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات اس 22- اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.00  األوزون) التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد 22- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 21.78  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السناألول االجتماع ة عليه في ـح المقبلة للموافقـسيجري النظر في تمويل الشرائ .1
 ألف.-2
  

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،، تقرير مسرود  (أ)
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

يوينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.   أزيلت الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
اخ. لة بالمن ازات  الص ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ديات وينبغ رات والتح والخب
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ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  ديمھاالتنفي أخير، السابق تق ، كحاالت الت
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق5ألف، كم رر (ب) من االتف م تق ا ل . وم

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 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھو  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أ؛ وس من . وينبغ ن يتض
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

ذا الوصف  رة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة عل بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية 

ةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت ياناتقاعدة بمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك رة م التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ، كال م
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛الشاملة،  تغييرات في الخطة

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
  
 

مكتب رصد المشروع سيتم رصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل   1
الحالي الذي أنشئ بموجب مشروع خطة إدارة اإلزالة النھائية. وسيتم تعيين خبراء إضافيين بصفة منتظمة للمساعدة 
في المتطلبات األكثر تحديدا والمتطلبات التقنية للمشروع. وستعمل وحدة رصد المشروع مع وحدة األوزون الوطنية 

  .عن المشروعوللوفاء بجميع متطلبات اإلبالغ  لصياغة التقارير المرحلية الالزمة
  
تصدر تراخيص المواد المستنفدة التي السلطة وھي وعالوة على ذلك، فإن دور سلطة إدارة البيئة الطبيعية،   2

لألوزون في كينيا، سيتم أيضا إعادة النظر فيه للتأكد من أن ھذا الجانب المھم من خطة إدارة إزالة المواد 
 لوروكربونية، وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون، يتم على نحو فعال.الھيدروكلوروف

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
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على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :التالي

  
ا  (أ) ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف لي بمقتضى ھ

ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  متقدي  (ج) للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفيالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ي ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة الخبراء التقنيين المستقل تنفيذضمان   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

رة   (ط) ا للفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

  ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 عدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المسا  )ك(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  ونيةالھيدروكلوروفلوروكربمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 .ألف-4
 
 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 164 دارالتمويل المخّصص بمق من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2- 1الھدف المحدد في الصف 
 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
Annex XXV  

 

1 

 
  الخامس و العشرونمرفـق ال

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بين حكومة ليسوتومعدل محدث اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

 

تعما  .1 إجراء تخفيض في االس ق ب ا يتعل ة في م ة التنفيذي ة ليسوتو واللجن ين حكوم اھم ب ل يمثّل ھذا االتفاق التف
ذييل  ي الت ددة ف ألوزون المح تنفدة ل واد المس درھا -1المراقب للم ة ق ة ثابت ى كمي واّد") إل ان  1.00ألف ("الم من أطن

  كول مونتريال.بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتو 2020كانون الثاني/يناير  1قدرات استنفاد األوزون قبل حلول 

 

من  2- 1الك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھ 2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ھا بالتمويل المحّددة في ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّدات-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد عة األولى") باعتباره الخمواد المرفق جيم، المجمو

 ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف-1المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد.  3- 1-4األفقي

 
ً ب 3- امتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا

ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1- 3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3ية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذ

 التمويل").
 

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
اق. وسيجرى ألف ("األھداف والتمويل") من ھذا االتف-2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفي 60بالشروط التالية قبل  ذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني 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 االسنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيا الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى
 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؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل ام تقأن يكون البلد قد قد  (ج)
يذ التنف تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من
ن متاح ملألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل ال

ليھا قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق ع 20لموافق عليھا سابقا يزيد عن الشريحة ا
  بالكامل؛

ذييل   (د)  ارير  -4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ألف ("شكل تق
ي يُطلب ف ل الشريحةوخطط التنفيذ السنوية") تغطي كل سنة تقويمية حتى السنة الت ا تموي ة  يھ 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؛

ات   )ھ( ع الطلب ى جمي امن والستين أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل 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 الھيدروكلوروفلوروك ة الم ي إلزال دول الزمن د للج والبل ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي ل ربوني

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ابقة ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية الس -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن  - 5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 أعاله. 4في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-

 ألف. -1اً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفق
 

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) أعال 5عليھ رات الرئيس ق التغيي ه. 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 الش ذة لمختل ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك رامج أو المخصص لف ى الب ل إل ديم تموي رائح؛ وتق
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 

ي   (ب) ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي نوية إع ذ الس ة التنفي خط
ر السنوي  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  المتعلق بالتنفيذ؛

رة في   (ج) اء من الشريحة األخي دى االنتھ سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 الخطة.

م على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتما 8-
 لما يلي:

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ذة المعني  (ب) المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  9-
على أن تكون  حكومة ألمانياد وافت التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وق

الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 
في  عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو

 إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق  10-
 (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت

   2-2 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية  بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي
 ألف.-2من التذييـل 

 
مواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة ال 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

ل زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدو
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف، عن ّكل كيلوغرام  -7بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

صلة. تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات ال
  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- 

  طة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنش
 

من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا  و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  13-
االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال 

 لھذا االتفاق.
 

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5فقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا لل
(د) 1(ب) و1(أ) و1المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.-4من التذييل (ھ) 1و
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

الثالث االجتماع  واللجنة التنفيذية في ليسوتوحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل ي.  .16
  . للجنة التنفيذيةوالسبعين 
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  تذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستھالك (طن من  المجموعة المرفق  المادة

  قدرات استنفاد األوزون) 
  I 1.54ج  22-كربونالھيدروكلوروفلورو

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

 المجموع 2020 2019

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

غير  3.15 3.15 3.53.53.153.153.15غير متوفر غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد المرفق

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
  *قدرات استھالك األوزون)

 غير متوفر 1.00 1.39 1.39 3.53.53.153.151.54غير متوفر غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
) (دوالر ألمانيائيسية (المنفذة الر
 أمريكي)

100,000 0068,0000084,000 0 0 28,000 280,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

13,000 008,8400010,920 0 0 3,640 36,400 

إجمالي التمويل المتفق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

100,000 0068,0000084,0000028,000 280,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

13,000 008,8400010,920003,640 36,400 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 (دوالر أمريكي)

113,000 0076,8400094,9200031,640 316,400 

0.54 تھالك األوزون)أطنان قدرات اسالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 - إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4

- تھالك األوزون)أطنان قدرات اسالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4

1.00 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 - االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

     
ً من قدرات استنفاد األوزون إلى  3.5*تم تنقيح نقطة البداية من  ً من قدرات استنفاد األوزون خالل االجتم 1.54طنا . 2017اع الثمانين في عام طنا

والر أمريكي. د 210,000الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى ويجب أن يصل مستوى التمويل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  نية.وروكربووسيتم إجراء التعديل على المستوى عندما تتم الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
ح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة سيجري النظر في تمويل الشرائ 1

 ألف.-2في التذييل 
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

ا تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة على   (أ) د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
اطات  ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري يس
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ت التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرا
رات خاصة  من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7لمنصوص عليه في الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو ا ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد ت  (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق قري
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

ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة، مع   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ع لتق ى الوقت المزم ا حت ي سيُضطلع بھ وصف خطي للنشاطات الت
ار. إبراز الترابط  بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ن أي  رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش من الوصف أيض ي أن يتض وينبغ
ذا الوصف السنة  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل

ر من 5الفقرة الفرعية  المحددة في (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت.   (د) ات عل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ديم  ووفقا للمقررات ذات الصلة التي وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم تتخذھا اللجنة التنفيذي

البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1فقرة الفرعية والخطة (انظر ال 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  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ذة ال 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 ش

  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  هألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة ب -5التذييل  
     

ال توجد إال أموال محدودة متاحة بموجب ھذه المرحلة من خطة إدارة إزالة المواد   1
 ع إماالھيدروكلوروفلوروكربونية وال تسمح بتعيين موظف مسؤول عن الرصد يعمل لوقت كامل. وقرر المشرو

حددة مرصد بنود ري لقد مع استشااالستعانة بخدمات وحدة األوزون الوطنية حيثما يكون قابال للتنفيذ وممكنا أو التعا
  حيثما يتطلب األمر ومتى يتطلب ذلك.
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 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو   1

  التالي:
ق الم  (أ) ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ

ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

د أُكملت تأم  (ج) ين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا 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) و1تنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط ال

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 

ذة ضمان تنفيذ ال  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت خبراء 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؛

رة  في حالة  (ط) ا للفق د،  11خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ي)

 ا يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيم  (ك)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
  
دوالر أمريكي عن كّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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  السادس و العشرونالمرفق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  اتحاد ميانمارجمھورية بين محدث اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

علق بإجراء البلد") واللجنة التنفيذية فيما يت("  اتحاد ميانمارجمھورية  ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
واّد") إلى ألف ("الم -1لمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ا الخاضع للرقابة منتخفيض في االستعمال 

لجداول الزمنية ل إمتثاال 2020يناير/كانون الثاني  1قبل قدرات استنفاد األوزون  طن من 2.8قدره  مستدام مستوى
   .لبروتوكول مونتلایر

 
من  2- 1ـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البل 2-

لجميع المواد  بروتوكول مونتلایرل تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
اء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووف ألف.-1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2- 1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألموجب ھذا االتفاق لجميع المواد ب
من مادة (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل  3- 3-4و 3- 2-4و 3- 1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد

  .المواد
 

في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة  3-
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1- 3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ى التمويل").ألف ("جدول زمني للموافقة عل -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةة بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذ
 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  بالشروط التالية

 

يع ھي جم لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية دةق األھداف المحدأن يكون البلد قد حق )أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

رامج نات البالتزام باإلبالغ ببيايوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه  القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية

حقق ن ھذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  )ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
ويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التق

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  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةالبلد قد قّدم خطأن يكون   (د) 
تمال تى موعد اكأو ح ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

جنة للوأن يكون قد حصل على موافقة ا جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
 ؛ھذه الخطةالتنفيذية على 

  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستّقل على النحو -5ھا المحّددة في التذييل وفقاً ألدوارھا ومسؤوليات
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-

لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي أسلس خفض  من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق
 ألف:-1

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتقبل أي اجتماع للجنة ال أسابيع

  ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف التي يمكن أن تتعلقالمسائل   )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفذة وأتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية لالسنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛افق عليھامو شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   (ب)
التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير 

  ؛الالحقالسنوي 

عدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المت  )ج( 
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
لخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات ا  (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛
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بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ة التي يقوم بھا أو كافة األنشطعن على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدو تقوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

المنفذة المتعاونة (الوكالة  الوكاالت/كون الوكالةتعلى أن  اليونيب وافقوالمنفذة الرئيسة ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
وُيوافق البلد عاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. المنفذة المت

على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف 
 في ھذا االتفاق. ت المنفذة المشتركةع ألي من الوكاالابأو في إطار برنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 
رورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. ھذه المسؤولية ض

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتالمنفذة الرئيسية. وقد باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
ة والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظم

 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .للتنسيق
 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2- 2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف

 
المحددة في  زالة الموادإفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 

ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني اً لجدول لتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةلتمويل ض قيمة اأن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
ذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية البلد لھ

  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

 ل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تموي
  

والوكالة المنفذة [الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ]الوكالة المنفذة المتعاونة[ية لة المنفذة الرئيسلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا ]المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-

ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك 
حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

(د) 1) و(ب1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و
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المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد نسوب إليھا في البروتوكول، ما لم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى الم

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
 

يّجب االتفاق المحدث االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة جمھورية اتحاد ميانمار واللجنة  16
   التنفيذية في االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية
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  تذييالتال
  ألف: المـواد -1التذييل 

فقالمر المادة  المجموعة 
 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 4.26 األولى جيم 22 -الھيدروفلوروكلوروكربون

 0.04 األولى جيم ب141 -الھيدروفلوروكلوروكربون

 4.30   المجموع الفرعي

 1.83 األولى جيم في البوليوالت المستوردة ب141 -الھيدروفلوروكلوروكربون

 6.13   المجموع
  

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012    

جدول تخفيض بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المجموعة األولى المرفق جيم 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 2.80 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 4.30 4.30 ال ينطبق

الحد األقصى لالستھالك المسموح به  2.1
لمواد المجموعة األولى المرفق جيم 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 2.80 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87 4.30 4.30 ال ينطبق

1.2 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 

 يونيب (دوالر أمريكي) - الرئيسية 
159,000 0  0   0  32,000 0  0  29,000 220,000 

2.2 
 -  تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية

 يونيب (دوالر أمريكي)
20,670 0 0  0 4,160 0 0 3,770 28,600 

3.2 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 

 يونيدو (دوالر أمريكي) - المتعاونة 
00 0  0    0 60,000  0  0  0  60,000 

4.2 
 - ة تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاون

 يونيدو (دوالر أمريكي)
0 0 0  0 5,400 0 0 0 5,400 

1.3 
إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر 

 أمريكي)
159,000 0 0  0 92,000 0 0 29,000 280,000 

 34,000 3,770 0 0 9,560 0  0 0 20,670 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

3.3 
مجموع التكاليف الموافق عليھا (دوالر 

 أمريكي)
179,670 0 0  0 101,560 0 0 32,770 314,000 

 1.50 الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22- اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 2.76 د األوزون)الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفا 22- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0 ب الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)141- وناإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكرب 1.2.4

 0 ب التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4

 0.04 ب (طن من قدرات استنفاد األوزون)141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

1.3.4 
ت التفاق (طن من قدراب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا ا141- اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون

 استنفاد األوزون)
0 

2.3.4 
 ا (طن من قدراتدة سابقة الخلط التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھب في البوليوالت المستور141- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 استنفاد األوزون)
0 

 1.83 ب في البوليوالت سابقة الخلط (طن من قدرات استنفاد األوزون)141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

  ب في البوليوالت سابقة الخلط. 141- كربون*  باستثناء تمويل تحويل الھيدروكلوروفلورو
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

- 2في السنة المحددة في التذييل  الثانياالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف.

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ رير تألف تقيسوف   1
 

، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة الموافقة على الشريحة السابقةامنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ)
الضوء كذلك  المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير
التي تغييرات العلى اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على 

على  أيضاتطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير 
السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في  ةالشريحمقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
الفقرة  من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في

  (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛5الفرعية 

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المشار إليھا في التذييل   (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا 5 ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية-1

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة 
  تحقق عنھا؛إلى تسلم تقرير اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

رابط   (ج) راز الت ة، مع إب ديم طلب الشريحة التالي ة لتق وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع
ات  تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس دم المحرز في تنفي بة والتق بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتس

نة الت ة حسب الس ي الخط واردة ف دم ال املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش ي أن يتضمن الوصف أيض ة. وينبغ قويمي
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش ة من المنظور أن تطرأ عل رات ممكن المحرز، فضال عن أي تغيي

ر5السنوات المحددة في الفقرة الفرعية  ا ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغيي اق. كم ي أدخلت (د) من االتف ات الت
ة بوصفه  تقبلية كجزء من نفس الوثيق ديم وصف األنشطة المس ا. ويمكن تق يرا لھ دم تفس املة وأن يق ى الخطة الش عل

  التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

ة  (د) نوية المقدم ذ الس دة  مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفي من خالل قاع
بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، 

ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق ة 1كال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي (ج) 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفق
  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛أعاله)، وخطة التنفيذ السنوية وأي 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ( 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 
بونية والمواّد المستنفدة لألوزون األخرى يجرى رصد االستھالك السنوي من المواد الھيدروكلوروفلوروكر  1

من خالل وزارة صيانة البيئة والحراج بالتعاون مع إدارة الجمارك ووزارة التجارة. إن وزارة صيانة البيئة 
والحراج مسؤولة عن استعراض التطبيق قبل تقديم الموافقة للمستوردين، بينما وزارة التجارة ھى سلطة الترخيص 

االستيراد عند موافقة وزارة البيئة. وتراقب إدارة الجمارك وترصد استيراد المواّد المستنفدة في إصدار تراخيص 
  لألوزون عند نقطة الدخول.

تقوم وزارة صيانة البيئة والحراج باالتصال مع المستوردين وتجار تجزئة المواّد المستنفدة لألوزون   2
روكربونية والتاكد من البيانات من إدارة الجمارك. وتضطلع للحصول على بيانات استھالك المواد الھيدروكلوروفلو

وزارة البيئة باالستعراض المنتظم لقائمة مستھلكي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفرض الرقابة على بيع المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتضطلع وزارة البيئة أيضا بمسح السوق للتأكد من دخول بدائل للمواد 

 دروكلوروفلوروكربونية وتكنولوجيات بديلة في قطاع التبريد وتكييف الھواء.الھي
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وزارة صيانة البيئة والحراج برصد تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت ذات العالقة مثل تدريب تقوم   3
  رة التجارة).تقنيي التبريد وتكييف الھواء (مراكز التدريب) وتدريب موظفي فرض القانون (إدارة الحمارك ووزا

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
ة ـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  :ولكنھا تشمل على األقل ما يلي المشروع
راءات والمتطلّبات الداخلية الخاّصة به، على ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلج  (أ)

 الخاّصة بالبلد؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة النحو المبيّن في خطة 

 ؛ألف-4  لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ة من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد أُكملت على النحو للجنة التنفيذيإلى اتحقّق  تقديم  (ج)
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الالمبيّن في خطة 

تنفيذ الن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1يا مع الفقرتين الفرعيتين المقبلة تمش السنوية

والخطة الشاملة على النحو المحدد في  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
النشاطات التي تضطلع بھا  عن تقديم تقاريرعلى  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالال

 ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة الرئيسية؛الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

  طريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛تنفيذ بالضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

تحدد، بالتشاور مع البلد تخصيص يمن االتفاق،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
 ؛مختلفةلميزانية التخفيضات 

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

باختيار  بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية 2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  اوتكليفھ ةمستقل منظمة

(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4التذييل 

 
 ة المنفذة المتعاونةباء: دور الوكال -6التذييل 

تشتمل على األقل لكنھا ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد ھذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1
  على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)
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منفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة ال  (ب)
    لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل   (ج)
    ألف.-4

 
  م االمتثالضات في التمويل بسبب عدألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 56 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من المواد المستنفدة لألوزون  رامغيلوك

 ألف.-2من التذييل  2- 1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
 
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 
Annex XXVII 

  
 

1 

 
 السابع و العشرونمرفـق ال

  
  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف واللجنة تايلندحكومة بين معدل محدث اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  

    

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال ("تايلند  بين حكومة ھذا االتفاق التفاھم يمّثل 1-
من أطنان قدرات  881.21ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

  .اشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایربما يتم 2018يناير / كانون الثاني  1حلول باستنفاد األوزون 

 

من التذييل  2.1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
المشار  الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلایر لجميع الموادفضال عن  من ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2

، يفقد 3ألف. ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1إليھا في التذييل 
الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد 

المستنفدة طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2.1الصف األفقي في 
 3.1.4 ةاألفقي وففي الصف لكل مادة ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد-1المحددة في التذييل لألوزون 

  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3.7.4و  3.6.4 و 3.5.4و  3.4.4و  3.3.4و  3.2.4و 

 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  3- رھنا
لف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات أ -2من التذييل  1.3 المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا  4-
 المذكورة السنوي سوف يقبل البلد إجراء تحّقق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك(ب) من ھذا االتفاق، 5للفقرة الفرعية 

 بتكليف من الوكالةوسيجرى التحقق المشار إليه أعاله  من ھذا االتفاق.ألف -2 من التذييل 2.1للمواد كما يأتي في الصف 
 الرئيسية.المنّفذة 

 

البلد بالشروط التالية  إال إذا وفىستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدد المنطبق التنفيذيةقبل اجتماع اللجنة ثمانية أسابيع على األقل 

 

ات المعنّية. لجميع السنو ألف-2من التذييل  2.1في الصف  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ(
تستثنى و. فاقھذا االتوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

جنة جتماع اللاعقاد يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ ان ال تيالسنوات ال
 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؛

تنفيذ") ط الرير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ ال ريراأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
يذ التنف تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من

ن ملمتاح وأن معدل صرف التمويل ا ؛لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  في المائة؛ 20عليھا سابقا يزيد عن الشريحة الموافق 
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نھاية ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  - 4على ھيئة التذييل  سنويةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   (د) 
و حتى ، أھاوتشمل السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل

 ؛في حالة الشريحة األخيرة موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين  (ھ)
واد تعلق بالواردات من الممللتراخيص والحصص واجب اإلنفاذ وما بعده، بوجود نظام وطني 

 نمح بضمايس، وبأن النظام منھا ينطبق باإلنتاج والصادرات وحسبماالھيدروكلوروفلوروكربونية، 
ه في البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص علي امتثال

  .بروتوكول مونتريال لمدة ھذا االتفاق

لمحّددة في التذييـل سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات ا 6-
ً ألدوارھا  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5 السابقة وفقا

 .أعاله 4ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة -5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

 

افق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه وتو 7-
 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة في االستھالك والمبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

ّية يجب أن  (أ) ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع بقاً  إع ق مس ا ُتًوثَّ ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  بما يلي:. وتتعلق التغييرات الرئيسية ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا

  ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق   )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة   )3( ة أو الوكال ة الفردي ة الثنائي ل المخصص للوكال نوية للتموي تويات الس ي المس رات ف التغيي
  المنفذة الرئيسية لمختلف الشرائح؛ و

رامج أ  )4( ى الب ل إل ديم تموي دة تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي و األنش
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويتنفي  ةالس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي التنفي

  السنوي الالحق؛ و

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة  إزال ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليھ المواف

ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق التنفيذية كجزء من خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ى أن في أطنان قدرات استنفاد األوز د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س ون الت
ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق

  التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

ة مدرجة   (د) لن تحصل أي شركة يتعين تحويلھا إلى تكنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ادئ  ة بموجب المب ر مؤھل ا غي ين أنھ ة ويتب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني في خطة إدارة إزالة الم

د ا أة بع ة أو إذا كانت منش ة األجنبي دد األطراف (أي بسبب الملكي لموعد التوجيھية للصندوق المتع
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) على مساعدة. وسيتم إبالغ اللجنة التنفيذية بھذه المعلومات 2007سبتمبر/أيلول  21النھائي وھو 
  كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

واد   )ھ( ديل للم دروفلوروكربون كب ا الھي ار تكنولوجي ا اختي م فيھ ي ت االت الت ي الح د، ف ق البل يواف
عتبار بالظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسالمة الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومع األخذ في اال

ي  درس، ف اخ؛ أن ي ى المن ار عل ل اآلث ن تقلي د م ي تزي دائل الت واد والب ة الم ى أن: يرصد إتاح عل
ى  ال أدن ى إدخ ي تشجع عل بة الت افزة المناس ام الح ايير، ادراج األحك د أو/و المع تعراض القواع اس

الميبدائل ال رار الع ل من  ؛ وأن مكانية االحت اليف تقل دائل ذات جدوى تك اد ب ال اعتم درس احتم ي
ة، حسب االقتضاء،  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزال

  وأن يبلغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المحرز تبعا لذلك؛ و 

دى ا  (و) دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب رة سوف تع اء من الشريحة األخي النتھ
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 سوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: 8-

 

د تط  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف رأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 و خالل تنفيذ المشروع؛

د  (ب) ذ البل ة  أن يأخ ة الثنائي ذة  ةوالوكالوالوكال ةالمنف واردة  المعني روط ال ل الش ار الكام ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100بالمقررين 

قوم بھا أو التي يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي ي 9-
على أن يكون الوكالة المنفذة  البنك الدولياالتفاق. وقد وافق ُيضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا 

الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت حكومة اليابان على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة 
ات التقييم المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. وُيوافق البلد على عملي

أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم  الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج
 في ھذا االتفاق. تينالمشتركألي من الوكالتين التابع 

 

طة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا بموجب ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
المسئولية ھذه تتضمن . و(ب) 5 بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةھذا االتفاق، 

لمنفذة وستقدم الوكالة افي التنفيذ. مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسبين لألنشطة ق يتنسالضرورة 
للوكالة الرئيسية التنسيق العام  تحت باء-6 التذييلفي  الواردةتنفيذ األنشطة  للوكالة المنفذة الرئيسية عن طريقدعم الالمتعاونة 
المتعلقة بالتخطيط توافق في اآلراء بشأن الترتيبات إلى المتعاونة وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة . المنفذة

منسقة للخطة، بما في ذلك اجتماعات التنفيذ لتيسير المشترك بين الوكاالت واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق ال
الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  على أن تسدد إلىاللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، وتوافق التنسيق العادية. 

 .ألف-2من التذييـل  4.2و  2.2 ينالصف الرسوم المنصوص عليھا في

 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له الحصول على ألف-2من التذييل  1-2

ً لجدول  ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقا التمويل وفقا
لتنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة ازمني 

تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن 
من  كيلوغرام، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثالتخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةتخفض قيمة التمويل 
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مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
عد اتخاذ ھذه التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وب

  .أعاله 5القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل  عناصر خضعتلن  12-
  ذات صلة في البلد.أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى 

 

والوكالة المنفذة المتعاونة من الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية 13-
طالع على اال والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة الرئيسية المنفذة

 رورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.المعلومات الض

 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية المرحلة األولى من يتم إنجاز  14-
أنشطة ألف. وفي حالة بقاء -2االستھالك في التذييل مستوى السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتال

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4التذييل 

 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في ھذا  الشروطتنفذ جميع  15-
تحدد اللجنة التنفيذية  االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم

 .غير ذلك

 السابع والسبعيناالتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية في االجتماع  المحدثَيّجب االتفاق   .16
  للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

  االستھالكنقطة البداية إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 716.57 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.20 األولى جيم 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.08 األولى جيم 124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 205.25 األولى جيم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.12 األولى جيم ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
ج أ  225، 225- الھيدروكلوروفلوروكربون

 ج ب 225و 
  2.30 األولى جيم

  *927.52  المجموع الفرعي
ب في 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
 15.68 األولى جيم

 943.20 المجموع

  إلى واحد من عشرة.  7بسبب جبر بيانات المادة  7(*) أقل من خط أساس المادة 
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012التفاصيل 
1-1 

 
جدول تخفيض بروتوكول  

مونتريال لمواد المجموعة األولى 
المرفق جيم (طن من قدرات 

 استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 834.84 834.84 834.84 834.84 927.6 927.6 ال ينطبق

الحد األقصى لالستھالك   2-1
المسموح به لمواد المجموعة 
األولى المرفق جيم (طن من 

 قدرات استنفاد األوزون)

ينطبقال   ال ينطبق 788.46 834.84 834.84 834.84 927.6 927.6 

التمويل الموافق عليه للوكالة   1-2
المنفذة الرئيسية (البنك الدولي) 

 (دوالر أمريكي)

4,817,166 9,706,154 618,803 2,663,542 0 0 0 17,805,665 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة   2-2
(دوالر أمريكي) –الرئيسية   

337,202 679,431 43,316 186,448 0 0 0 1,246,397 

التمويل الموافق عليه للوكالة   3-2
 –المنفذة المتعاونة (اليابان) 

 (دوالر أمريكي)

302,965 0 0 0 0 0 0 302,965 

تكاليف الدعم للوكالة المنفذة   4-2
(دوالر أمريكي) –المتعاونة    

39,385 0 0 0 0 0 0 39,385 

إجمالي التمويل الموافق عليه   1-3
 (دوالر أمريكي)

5,120,131 9,706,154 618,803 2,663,542 0 0 0 18,108,630 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر   2-3
 أمريكي)

376,587 679,431 43,316 186,448 0 0 0 1,285,782 

مجموع التكاليف الموافق عليھا   3-3
 (دوالر أمريكي)

5,496,718 10,385,585 662,119 2,849,990 0 0 0 19,394,412 

 67.86  الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 1-1-4
 0  التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2-1-4

 648.74  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3-1-4
 0.00  الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون) 123-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 1-2-4
 0.00  التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون)  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2-2-4
 3.20  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  123-االستھالك المؤھل المتبقى من  الھيدروكلوروفلوروكربون 3-2-4
 0.00  الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)  124-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 1-3-4
 0.00  التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون)  124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2-3-4
 0.08  ألوزون)االموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد  124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3-3-4
 151.68  ب الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-للھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة الكاملة  1-4-4
 0.00  ب التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2-4-4
 53.57  األوزون) ب الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد141-من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي  3-4-4
 0.00  ب الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)142-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 1-5-4
 0.00  ب التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2-5-4
 0.12  ب (طن من قدرات استنفاد األوزون) 142-االستھالك المؤھل المتبقى من  الھيدروكلوروفلوروكربون 3-5-4
 0.00  تنفاد األوزون)الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات اس cb 225و  ca 225و  225-لھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة الكاملة ل 1-6-4
 0.00  األوزون)  التي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد cb 225و  ca 225و  225-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2-6-4
 2.30  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  cb 225و  ca 225و  225-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقى من  3-6-4
نفاد (طن من قدرات استفاق في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط الموافق على تحقيقھا بموجب ھذا االتب 141-لھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة الكاملة ل 1-7-4

  األوزون)
15.19 

نفاد طن من قدرات استالتي ستتحقق في مشروعات سبقت الموافقة عليھا ( في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2-7-4
  األوزون) 

0.00 

 0.49  ألوزون) ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط (طن من قدرات استنفاد ا141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقى من  3-7-4
 

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
 ألف.-2في السنة المحددة في التذييل األخير االجتماع  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في .1

  
  تنفيذ الألف : شكل تقارير وخطط  -4التذييل 
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  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1

 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ابقة بش نة الس ذ الس من
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ي فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ألوزون الت وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل
ة المستخدمة وا ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم لب

ي  ر ف ن تغيي تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت ماح لألمان ت، للس ي أدخل لة الت الص
رات االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى تغييرأي  نع بروالتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يع ات تطرأ عل
ر أيضا  الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

رات  ات عن أي تغيي ى معلوم ة بخطة (خطط)عل نوية  مقارن ذ الس ديمھا، كحاالت التنفي ابق تق الس
ذ الشريحة، الغ خالل تنفي ادة تخصيص المب ة في إع ى النحو  التأخير، وحاالت استخدام المرون عل

رة  ي الفق ه ف ررات  7المنصوص علي دم مب رات، وأن يق ن التغيي ك م ر ذل اق، أو غي ذا االتف ن ھ م
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

  حالية؛االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة ال

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريح ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي ة من الشرائح اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5الفرعية 

ديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج) ة لتق ة حتى نھاية السنة المزمع  الشريحة التالي
ينوتشملھا رابط ب راز الت ع إب ع و األنشطة ، م ذ م ي تنفي دم المحرز ف بة والتق أخذ التجارب المكتس

ةالشرائح السابقة بعين االعتبار . وينبغي ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمي
دم المحرز، فضال عن أي تغي املة والتق ى الخطة الش ارة إل رات أن يتضمن الوصف أيضا اإلش ي

المحددة  السنواتممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
ي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5في الفقرة الفرعية  رات الت  بالتفصيل التغيي

تقبلية كجزعلى الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا ء من نفس . ويمكن تقديم وصف األنشطة المس
  ؛الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

رة الس التقرير (انظر الفق ة مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب نة التقويمي
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  و وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من حوالي  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 
 
إن وحدة األوزون الوطنية في إدارة األشغال الصناعية ھي المسؤولة عن إدارة وتنسيق برنامج إزالة المواد   -  1

المستنفدة لألوزون الشامل في تايلند، بما في ذلك أنشطة اإلزالة وتدابير رقابة مواد المرفق ج، المجموعة األولى (المواد 
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المشروع في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بإدارة الھيدروكلوروفلوروكربونية) وستقوم وحدة إدارة 
  وتنفيذ ھذا االتفاق.

  

ستتعاون وحدة إدارة المشروع في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع وحدة األوزون الوطنية   -  2
ظام لالستيراد والمراقبة للمواد وتنسق مع مكتب مراقبة المواد الخطرة وإدارة الجمارك لوضع وتنفيذ ن

الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستعراض طلبات تراخيص استيراد/ تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السنوية 
لضمان أن يقوم المستوردون/المصدرون بتوفير قائمة بالمستخدمين النھائيين؛ وتحديد وإصدار حصص سنوية الستيراد المواد 

  . 2016إلى  2012فلوروكربونية للفترة من الھيدروكلورو
  

  من أجل رصد وتقييم التقدم في التنفيذ ستساعد وحدة إدارة المشروع وحدة األوزون الوطنية على:   -  3

واد  إعداد  (أ) نظام المعلومات اإلدارية يجمع ويتابع كل البيانات ذات الصلة والمطلوبة حول استيراد م
  ) بصورة سنوية؛ الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرفق (ج)، المجموعة األولى (المواد 

او الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبيانات الخاصة بالكمية الفعلية من المواد  تحديث  (ب) ن المستوردة بالتع
  مع مكتب مراقبة المواد الخطرة وإدارة الجمارك كل ثالثة شھور؛ 

  واإلبالغ عنھا؛  الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد أي حاالت استيراد غير مشروع للمواد   (ج)

ى  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقدم في إزالة المواد  رصد  (د) من ناحية الطلب باإلشراف المباشر عل
  ي؛ تنفيذ المشروع الفرع

ع   (ھ) اريرتجمي واد  تق ة الم ة إدارة إزال ذ خط أن تنفي ة بش دم المرحلي ةالتق  الھيدروكلوروفلوروكربوني
ارك، ووزارة  وإنجازات إزالة ھذه المواد للمشاركة فيھا مع إدارة األشغال الصناعية، وإدارة الجم

  الصناعة ومكاتبھا المحلية؛ و 

  ألف. -2ا للجدول الزمني المحدد في التذييل إعداد تقارير تنفيذ الشرائح والخطط وفق  (و)

ستكون إدارة األشغال الصناعية ھي المسؤولة عن استعراض تقارير وحدة إدارة المشروع والبيانات وفرض تدابير   -  4
 الرقابة والسياسة التي تسھل مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيضات وفقا لالتفاق. 

 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسيةألف:  -6التذييل 
 

  :طة تشمل على األقل ما يلينشمن األولة عن مجموعـة ؤالرئيسيـة مس المنفذة ستكـون الوكالـة  1

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إإدارة الخاّصة ب ة زال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لوالتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ التنفيذ طمساعدة البلد في إعـداد خط  (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  (ج) ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4تنفيذ بما يتمشى مع التذييل اللت على النحو المبّين في خطة بھا قد أُكم

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 
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الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب نويةالوف ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
ة-4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ى ألف لتقديمھا إل الغ عل ات اإلب . وتشتمل متطلب

 ؛اإلبالغ عن األنشطة التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة الرئيسية

 ذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفي  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن من تنفي ة تشغيلية تمّك الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  تسلسل مناسب لألنشطة؛تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة وضمان   (ط)

رة   )ي( د 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي  من االتف
ةوالوكالة المنفذة المتعاونة ذة  ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني ة منف ل كل وكال ولتموي

   ؛أو ثنائية معنية

 استخدام المؤشرات؛ ضمان أن يستند الصرف للبلد إلى  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

مستقل  كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
-1وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة في التذييل 

 ألف.-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية 

  
 ونةالمتعا: دور الوكالة المنفذة باء -6التذييل 

  
طة. وترد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة، وتشمل نشمن األولة عن مجموعـة ؤمس المتعاونة المنفذة ستكـون الوكالـة  1

  :على األقل ما يلي

  تقديم مساعدة في إعداد السياسات عند الطلب؛  (أ)

ة و  (ب) ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوكال الرجوع إل
  المنفذة الرئيسية لضمان تسلسل منسق لألنشطة؛

ى   (ج) ة عل ارير المجمع ا في التق تقديم تقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن ھذه األنشطة، إلدراجھ
 ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

 
 

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 196 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11للفقرة وفقا   1

ألف لكل -2من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي من االستھالك من قدرات استنفاد األوزون  كيلوغرام
  ألف.- 2من التذييل  2.1سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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  الثامن والعشرون المرفق

 ونيةلمواد الھيدروفلوروكرببالتخفيض التدريجي لللتكاليف المتعلقة  المبادئ التوجيھيةذج ونم مشروع

  )ثمانينفي االجتماع العلى النحو الموافق عليه (

  معلومات أساسية

واد للمالتدريجي  التخفيضتكلفة بشأن توجيھية المبادئ اليحتوي ھذا المرفق على نموذج لمشروع  .1
راف في التي وافقت عليھا األط XXVIII/2استنادا إلى العناصر ذات الصلة بالمقرر  الھيدروفلوروكربونية

ين عي االجتماالموافق عليھا فھذه على العناصر مشروع المبادئ التوجيھية ويحتوي اجتماعھا الثامن والعشرين. 
 الجتماعاتوا انينالحادي والثموفقا لمزيد من المناقشات في االجتماع  ھاوسيتم تحديثالثامن والسبعين والثمانين 

  .للجنة التنفيذية القادمة

  مشروع المبادئ التوجيھية

  ياتالتكنولوجو اتاعالقطفيما يتعلق بن األطراف من اختيار استراتيجياتھا وأولوياتھا المرونة في التنفيذ التي تمكّ 

 ،يد القطاعات، وتحدالمواد الھيدروفلوروكربونيةتحديد أولويات من أجل بالمرونة  5المادة تتمتع بلدان  .2
لمواد تجاه ا الوفاء بالتزاماتھمن أجل ا اوتنفيذ استراتيجياتھ ووضع ،البدائلو التكنولوجياتاختيار و

 طري.قاتباع نھج بالخاصة والظروف الوطنية،  ھاالمتفق عليھا، على أساس احتياجات الھيدروفلوروكربونية

  للقدرة المؤھلة النھائيتاريخ ال

ا خط األساس لتلك األطراف التي لديھ 2020كانون الثاني /يناير 1التاريخ النھائي للقدرة المؤھلة ھو  .3
ط األساس لتلك األطراف التي لديھا خ 2024الثاني كانون /يناير 1، و2022إلى  2020لالستھالك للسنوات من 
    .2026إلى  2024لالستھالك للسنوات من 

  الثالثوالثاني ن التحويال

  :الثاني والثالث ينالتحويل لمشروعاتتطبيق المبادئ التالية  .4

بأنھا تُعرَّف عمليات التحويل األولى، في سياق التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية،   (أ)
 ً اً، و كليأعمليات تحويل المؤسسات التي لم تحصل من قبل على دعم مباشر أو غير مباشر، جزئيا
حداث من الصندوق المتعدد األطراف، إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إ

بونية روروكاالحترار العالمي، بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى استخدام المواد الھيدروفل
 باالعتماد على مواردھا الخاصة؛

المؤسسات التي تحولت بالفعل إلى استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية في سياق التخلص   (ب)
ة ستكون ربونيالتدريجي من استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية و/أو المواد الھيدروكلوروفلوروك

متفق طراف لتغطية التكاليف اإلضافية المؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األ
 عليھا، بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤھلة لعمليات التحويل األولى؛
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المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد   (ج)
 تعديل، فياد الر العالمي، بعد تاريخ اعتمالھيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث االحترا

ت وافق إطار خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سبق أن
ما اف فيعليھا اللجنة التنفيذية، ستكون مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطر

داث ت قدرة منخفضة أو معدومة على إحيخص عمليات التحويل الالحقة إلى استخدام بدائل ذا
خص يما ياالحترار العالمي لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليھا بنفس الطريقة المتبعة ف

 المؤسسات المؤھلة لعمليات التحويل األولى؛

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد   (د)
اردھا لى موروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي باالعتماد عالھيدروفلو

تعدد بموجب التعديل ستكون مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق الم 2025الخاصة قبل عام 
ات لمؤسساألطراف لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليھا بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص ا

 ليات التحويل األولى؛المؤھلة لعم

 المواد الھيدروفلوروكربونيةإلى  المواد الھيدروفلوروكربونيةالمؤسسات التي تتحول عن استخدام   )ھ(
فر دم توذات قدرة أقل على إحداث االحترار العالمي بدعم من الصندوق المتعدد األطراف عند ع

د األطراف فيما يخص بدائل أخرى ستكون مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعد
لمي، العا عمليات التحويل الالحقة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث االحترار

  ونية.روكربإذا كان ذلك ضرورياً إلنجاز الخطوة النھائية للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلو

 اإلجمالية المستدامةالتخفيضات 

مالية ات اإلجالمؤھل للتمويل باألطنان على أساس نقطة البداية للتخفيضم تحديد االستھالك المتبقي سيت .5
ددة قات المتعالتفاالمستدامة لالستھالك ناقصا الكميات الممولة بموجب مشروعات موافق عليھا في السابق في نماذج ا

  السنوات لخطط التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في المستقبل.

  فية المؤھلة التكاليف اإلضا

  االستھالكي قطاع التصنيع

ي للمواد لتدريجاجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة، وإدراجھا في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض  .6
  الھيدروفلوروكربونية في قطاع االستھالك التصنيعي:

  التكاليف الرأسمالية اإلضافية؛  (أ)

  تحددھا اللجنة التنفيذية؛تكاليف التشغيل اإلضافية خالل فترة   (ب)

  أنشطة المساعدة التقنية؛  (ج)

ذات  المواد الھيدروفلوروكربونيةالبحث والتطوير، عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتحسين بدائل   (د)
  القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي؛

ية لعائدات حقوق الملكية، متى كان ذلك تكاليف براءات االختراع والتصاميم، والتكاليف اإلضاف  (ھ)
  ضرورياً وفعاالً من حيث التكلفة؛

 تكاليف األخذ المأمون بالبدائل القابلة لالشتعال والبدائل ذات الخصائص السمية".  (و)
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 قطاع اإلنتاج

مواد ي لللتدريجاجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة، وإدراجھا في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض  .7
 اإلنتاج: الھيدروفلوروكربونية في قطاع

  األرباح الضائعة نتيجة إليقاف تشغيل/إغالق مرافق اإلنتاج، فضالً عن تخفيض اإلنتاج؛  (أ)

حين؛  (ب)   التعويضات المقدمة للعاملين المسرَّ

  ؛تفكيك مرافق اإلنتاج  (ج)

  أنشطة المساعدة التقنية؛  (د)

البحث والتطوير المتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار   (ھ)
  ، وذلك بھدف تخفيض تكاليف البدائل؛وكربونيةالھيدروفلور للموادالعالمي 

  تكاليف براءات االختراع والتصاميم أو التكلفة اإلضافية لعائدات حقوق الملكية؛  (و)

ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة  وكربونيةالھيدروفلورالمواد افق إلنتاج بدائل تكاليف تحويل المر  (ز)
  التكلفة؛ ن حيثعلى إحداث االحترار العالمي عندما يكون ذلك مجدياً من الناحية التقنية وفعاالً م

، وھو منتج ثانوي لعملية إنتاج 23- وكربونتكاليف التقليل من انبعاثات الھيدروفلور  (ح)
يره من ، عن طريق التقليل من معدل انبعاثه في العملية، أو تدم22- وكربونفلوروكلورالھيدرو

غي ياً. وينبة بيئالبقايا الغازية المطلقة، أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمون
ة املن العتمويل ھذه التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف، من أجل الوفاء بالتزامات البلدا

 .التعديلالمحددة في  5المادة  بموجب

  قطاع خدمات التبريد

ي للمواد لتدريجاجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة، وإدراجھا في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض  .8
 :خدمة التبريد الھيدروفلوروكربونية في قطاع

  أنشطة توعية الجمھور؛  (أ)

  وضع السياسات وتنفيذھا؛  (ب)

برامج إصدار الشھادات وتدريب التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة والسالمة   (ج)
  فيما يتعلق بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛

  تدريب موظفي الجمارك؛  (د)

  ؛وكربونيةالھيدروفلورالمواد منع التجارة غير المشروعة في   (ھ)

  أدوات الصيانة؛  (و)

  ختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الھواء؛معدات ا  (ز)
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  .واستعادتھا وكربونيةالھيدروفلورالمواد إعادة تدوير   (ح)

 استخدام الطاقةكفاءة 

 الالزمة لمعالجة مسألة السالمةبناء القدرات 

 التخلص 

  

  لمحيطةا في البيئة حرارةالتخضع الستثناءات ارتفاع درجة  " التيواو"المرفق  المدرجة في لمواداأھلية 

 ،حيطةالم لبيئةافي  حرارةالتخضع الستثناءات ارتفاع درجة  " التيواو"المرفق  المدرجة في لموادا ةكميإن  .9
  عندما تكون معفية بالنسبة لذلك الطرف.ال تخضع للتمويل بموجب الصندوق المتعدد األطراف 
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 التاسع والعشرون رفقالم

توجيھية المبادئ بالالمتعلقة اإلضافية من جانب اللجنة التنفيذية لمناقشة المعلقة بشأن ا مسائلال
  لمواد الھيدروفلوروكربونيةخفيض التدريجي لتاللتكاليف 

  بالمبادئ التوجيھية للتكاليف فيما يتعلق  - أوال 

  التخفيضات اإلجمالية المستدامة

 اإلجماليللتخفيض  البدايةتقترحھا اللجنة التنفيذية] لتحديد نقطة ساستخدام المنھجية التالية [التي   (أ)
نقطة  تعبير عنأنه ينبغي الب العلم، مع المواد الھيدروفلوروكربونيةالمستدام في استھالك وإنتاج 

  ]متري]الطن [الو/ أو  ]مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ب[ البداية

  قطاع اإلنتاج]بالنسبة ل[إضافة نص   (ب)

  التكاليف اإلضافية المؤھلة

  قطاع خدمة التبريد

  ].XXVIII/2من المقرر  16[النظر في الفقرة   (ج)

 كفاءة استخدام الطاقة

و/ أو تعزيز  ببقاءالتكاليف المرتبطة  إرشاداتبھا وضع  تريدمناقشة الكيفية التي  االستمرار في[  (د)
ى إحداث علعدومة المنخفضة أو المذات القدرة البديلة كفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيات والمعدات 

ومات ض المعل، بعد استعراللمواد الھيدروفلوروكربونيةالتدريجي  فيضعالمي، عند التخالحترار الا
ي في قتصاداالالتكنولوجيا والتقييم ت التي قدمھا فريق المعلوما ھااإلضافية ذات الصلة، بما في

 ]عضوية؛الباب لفريق العامل المفتوح ل األربعيناالجتماع تقييمه لكفاءة استخدام الطاقة في 

  السالمة من أجل تحقيقبناء القدرات 

السالمة في سياق استھالك قطاعي  من أجل تحقيقبناء القدرات  ه جاري معالجةاإلحاطة علما بأن[  (ھ)
  ]خدمات التبريد؛التصنيع و

  التخلص

  .]قادملمسائل المتعلقة بالتخلص من المواد في اجتماع امناقشة  مواصلةينبغي  [النظر فيما إذا كان  (و)

 من الوثيقة 46العمل اإلضافي الذي ينبغي طلبه من األمانة على النحو الوارد في الفقرة   - ثانيا 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55  

  قطاع التصنيعفيما يتعلق باستھالك 

، بما في عمل إضافيإجراء باألمانة  في مطالبة[قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في اجتماع قادم   (أ)
تخفيض تكاليف التشغيل اإلضافية ألنشطة العتبات الفعالية من حيث التكلفة وعتبات  ذلك لتحديد
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تصنيع حالما يحرز تقدم في تنفيذ الفي استھالك قطاع ھيدروفلوروكربونية للمواد الالتدريجي 
  ]؛للمواد الھيدروفلوروكربونيةاالستثمارية  اتعوالمشر

  وفيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة

 :لكيالتعاقد مع خبير استشاري مستقل باألمانة  ومطالبة[  (ب)

و/ أو تعزيز كفاءة ببقاء  المتعلقةبشأن المسائل  ]لالجتماع الثاني والثمانين[وثيقة  يعد  )1(
لى ععدومة المنخفضة أو الماستخدام الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة ذات القدرة 

 :ملتش، للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض إحداث االحترار عالمي عند 

خدمة والطاقة في تصنيع و/ أو تعزيز كفاءة استخدام لبقاء التكاليف اإلضافية   .أ
 معدات التبريد وتكييف الھواء، بما في ذلك التصنيع في الموقع؛

قة م الطاوالفوائد االقتصادية المرتبطة بتحسينات كفاءة استخدا االستردادفترات   .ب
 في قطاع التبريد وتكييف الھواء؛

ع مالطرائق التشغيلية للتمويل المشترك  ھاالممكنة، بما في لتمويلاق ائطر  .ج
 يزو/ أو تعزبقاء الوطني والعالمي، من أجل  الصعيدينالمؤسسات األخرى على 

وتكييف  لتحديات المرتبطة بھا في قطاع التبريدل والتصديالطاقة استخدام كفاءة 
 الھواء؛

ستخدام ااختبار كفاءة  ھاالطاقة، بما فياستخدام لكفاءة دنيا وضع معايير  شروط  .د
 ؛الطاقة في المعدات والتحقق منھا

في  ناتيلدعم ورصد التحس 5الالزم في بلدان المادة  ميياإلطار المؤسسي والتنظ  ھ.
  ؛الھواء فييوتک ديالطاقة، بما في ذلك في قطاع خدمة التبراستخدام  كفاءة

االتحاد  إرشاداتالنظر، عند إعداد الوثيقة، في المعايير والتوجيھات المناسبة، مثل   )2(
ة م الطاقانبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة استخدا لخفضاألوروبي األربع 

يد أفضل تحدمن أجل وأداء الطاقة في المباني واالنبعاثات الصناعية،  البيئي والتصميم
  المتاحة؛ كنولوجياتالت

  ]؛الدراسة إلجراءدوالر أمريكي  xxxمبلغ قدره تخصيص   )ج(

لمقدمة من حكومة النمسا إلى االجتماع الثمانين (التذييل وثيقة من قاعة االجتماع االالنظر في و  (د)
  بالمرفق الحالي).

د في رالمسائل العامة األخرى المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية على النحو الوا  - ثالثا 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55من الوثيقة  43الفقرة 

لمتعدد للحصول على تمويل من الصندوق ا 5بلدان المادة الموافقة على الشروط التالية ألحد   )أ(
 :كربوناألطراف بخالف األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي الستھالك وإنتاج الھيدروفلورو
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 التصديق على تعديل كيغالي أو قبوله أو االنضمام إليه؛ )1(

 تاجتحديد نقطة بداية متفق عليھا لتحقيق تخفيض إجمالي مستدام في استھالك وإن )2(
في المواد تدريجية الھيدروفلوروكربون، على أساس أن أي تخفيضات 

نقطة  الھيدروفلوروكربونية ناتجة عن أي مشروع اعتمدته اللجنة التنفيذية ستخصم من
 ؛البداية المحددة للبلد

طورت  التي 5[الموافقة على ضرورة استخدام المؤسسات والقدرات الموجودة في بلدان المادة   )ب(
مكن د الملصندوق المتعدد األطراف من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون إلى الحبمساعدة ا

 لمواد الھيدروفلوروكربونية]؛لتدريجي للتخفيض ال

[الموافقة على أن السياسات والمبادئ التوجيھية الحالية للصندوق المتعدد األطراف [حيثما ينطبق   (ج)
 لموادلزون ستنطبق على تمويل التخفيض التدريجي ذلك] لتمويل إزالة المواد المستنفدة لألو

فيذية التن [ما لم يقرر خالف ذلك] [طالما اتفق علي ذلك] من جانب اللجنة الھيدروفلوروكربونية
 ؛]بصفة خاصة] XXVIII/2[مع مراعاة المقرر 
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  التذييل

  التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونيةتوجيھية لتكاليف مبادئ نص للمناقشة المتعلقة بوضع 
 :5المادة العاملة بموجب بلدان الفي 

 مشروع معايير التمويل

 (ب))79/44(ط) و78/3(المقرران 

 من حكومة النمسا) ةقدموثيقة من قاعة اإلجتماع م(

  
 كفاءة استخدام الطاقة

 

بعمل إضافي بشأن  امياألمانة الق إلىعندما تطلب  ةيفي النظر في العناصر التال التنفيذيةقد ترغب اللجنة   -1
 سيدھا الرئالتي أع الموجزة قةيالوث إلىالنحو الذي اقترحته حكومة النمسا استنادا  علىالطاقة استخدام كفاءة 

 .نيفي االجتماع الثامن والسبع

كفاءة استخدام الطاقة  على بالحفاظالمرتبطة  ايبشأن القضا قةي] وثالحادي والثمانينإعداد [لالجتماع   (أ)
د لعالمي عناالحترار ا ةيإمكانأو معدومة  ةمنخفضالبديلة والمعدات  اتيللتكنولوج ھازيو/أو تعز
 بما في ذلك: ،المواد الھيدروفلوروكربونيةإزالة من 

مرفق  لھابالفعل و/أو موالطاقة التي اضطلع بھا استخدام كفاءة المتعلقة بنشطة ألجرد ل  )1(
ريد، لمناخ والوكاالت المنفذة، في قطاعات التبلصندوق األخضر الالبيئة العالمية و

ل، لتموية، وتكييف الھواء واإلنتاج؛ بما في ذلك المستوى النموذجي ليمضخات الحرارالو
ستخدام اءة كفابوالفوائد االقتصادية المرتبطة  ،لتمويل المشتركالملتزم بھا لفترات السداد و

 الطاقة وتقدير مدى فعالية التكاليف أو نطاقھا؛

تدخالت الوالمنھجيات والعمليات والرصد والتحقق المرتبطة ببشأن التكاليف  اإلرشادات  )2(
عالمية مرفق البيئة ال وخاصةالطاقة في المؤسسات األخرى، استخدام كفاءة ذات الصلة ب

 لمناخ؛لصندوق األخضر الو

في تصنيع وخدمة معدات  ھاأو تعزيزو/كفاءة استخدام الطاقة  الحفاظ علىيف تحديد تكال  )3(
 التبريد وتكييف الھواء، بما في ذلك التصنيع في الموقع؛

الطرائق الممكنة للتمويل، بما في ذلك الطرائق التشغيلية للتمويل المشترك و/أو   )4(
ظ الحفا الوطني والعالمي، من أجل المستويينالتعاون/التنسيق مع المؤسسات األخرى على 

إلنتاج، ا طاعقذات الصلة في الطاقة و/أو تعزيزھا والتصدي للتحديات استخدام على كفاءة 
 الھواء؛ فييوتك ديالتبر يوقطاع

بما في  كفاءة استخدام الطاقة ووضع العالمات عليھا،المتصلة بأمثلة على المعايير الدنيا   )5(
 نھا؛ماختبار كفاءة استخدام الطاقة في المعدات والتحقق  وكفالة وضعھاذلك متطلبات 
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لدعم ورصد  5المادة العاملة بموجب بلدان الفي  المطلوباإلطار المؤسسي والتنظيمي   )6(
 ء؛ف الھواالتبريد وتكييخدمة التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك في قطاع 

القيادة في استخدام الطاقة والتصميم البيئي ير المناسبة، مثل النظر، عند إعداد الوثيقة، في المعاي  (ب)
ألربعة اوروبي ، والتوجيھات، مثل توجيھات االتحاد األوطريقة التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء

أداء ولبيئي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة استخدام الطاقة والتصميم ا
 االنبعاثات الصناعية، لتحديد أفضل التكنولوجيات المتاحة.و الطاقة في المباني

     
  

 

 

 


