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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18مونتريال،  من 
 

 للجنة التنفيذية ثمانينتقرير االجتماع الحادي وال
 

  مقدمة

ُعقد االجتماع الحادي والثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في  .1
 .2018 حزيران/يونيو 22إلى  18، من ، مونتريال، كنداPlaza Centre-Vileمقر 

لالجتماع  29/22وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر  .2
 التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:

من البروتوكول: بلجيكا وكندا (نائب الرئيس) وفرنسا  5من المادة  1أطراف غير عاملة بالفقرة   (أ)
 واليابان والنرويج وسلوفاكيا والواليات المتحدة األمريكية؛

األرجنتين وبنن والجمهورية الدومينيكية  من البروتوكول: 5من المادة  1أطراف عاملة بالفقرة   (ب)
 وغرينادا والهند ولبنان (الرئيس) ونيجيريا.

، حضر ممثلون عن برنامج األمم ذية في اجتماعيها الثاني والثامنوطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفي .3
وأمين خزانة  الصندوق، ومنظمة األمم  المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة باعتبار كل منهما وكالة منفذة

 المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي االجتماع كمراقبين.

 وحضر أيضا األمناء التنفيذيون ونواب األمناء التنفيذيين ألمانة األوزون ونائب رئيس لجنة التنفيذ. .4
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ق البيئي ومعهد الحوكمة وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤولة ووكالة التحقي .5
والتنمية المستدامة وبرنامج كيغالي لكفاءة التبريد ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ورابطة منتجي غازات التبريد 

  في الهند.

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

أنه االجتماع األول للجنة  مع اإلشارة إلىافتتح االجتماع السيد مازن حسين، الرئيس، ورحب بالمشاركين،  .6
  .2020-2018وفترة الثالث سنوات  2018عام كٍل من التنفيذية في 

وسلط الضوء على أن اللجنة ستواصل معالجة المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي، بما في ذلك تكنولوجيات  .7
ة التخفيض التدريجي للمواد وإعداد المبادئ التوجيهية لتكلف 23-الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

روفلوروكربونية. وشدد على أهمية االنتهاء من صياغة هذه المبادئ التوجيهية في االجتماع الحالي حتى يمكن دالهي
بأن المبادئ التوجيهية ينبغي  28/2 قرار األطرافتقديمها إلى االجتماع الثالثين لألطراف، وفقا للنص الوارد في 

في من اعتماد التعديل. وشدد على أن اللجنة حققت بانتظام الطلبات من مؤتمر األطراف  إعدادها في غضون سنتين
. واشتمل جدول األعمال المقترح أيضا على النظر في طلبات التمويل لألنشطة التمكينية لدعم تعديل كيغالي في حينها

كربون، ومشروعات استثمارية تتعلق ، وطلبا واحد إلعداد مشروع يتعلق بالهيدروفلورو5بلدا من بلدان المادة  60
. وستنظر اللجنة أيضا في آثار تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي 5بلدا من بلدان المادة  11بالهيدروفلوروكربون في 

  للمواد الهيدروفلوروكربونية على عبء العمل في مؤسسات الصندوق المتعدد األطراف في السنوات الالحقة.

قترح أيضا على بنود عادية مثل حالة المساهمات والمصروفات، وإعادة أرصدة واشتمل جدول األعمال الم .8
المشروعات والتقرير عن بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال. وتضمنت مسائل التقييم التقرير األولي 

شطة إعداد خطط إدارة إزالة عن المرحلة الثانية لتقييم قطاع خدمة التبريد، وصالحيات الدراسة النظرية عن تقييم أن
مراعاة المنظور المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي، ودراسة نظرية عن تقييم تعميم 

فيها مسائل تنفيذ  التي سينظرالجنساني في مشروعات وسياسات بروتوكول مونتريال. وتضمنت البنود األخرى 
، والتأخيرات في تنفيذ الشرائح وطلبات التمويل 2020-2018الي لخطط أعمال الفترة البرامج، وتقييم للتخطيط الم

  لمقترحات المشروعات واألنشطة.

بنود جدول األعمال المعقد اللجنة بكفاءة في معالجة كافة  أن تعملفي وختاما، أعرب الرئيس عن أمله  .9
  أهداف بروتوكول مونتريال.تمر بالمسالمعروض أمامها، ووجه الشكر ألعضاء اللجنة على التزامهم 

  من جدول األعمال: المسائل التنظيمية 2البند 

 إقرار جدول األعمال  (أ) 

لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال  .10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/1:  

 افتتاح االجتماع. .1
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 المسائل التنظيمية: .2

 جدول األعمال؛ إقرار  )أ(

  ؛تنظيم العمل  )ب(

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 حالة المساهمات والمصروفات؛  )أ(

 تقرير األرصدة والمتوافر من الموارد؛  )ب(

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر   )ج(
 (ج)).80/74

 البرامج القطرية ألغراض االمتثال. وآفاقبيانات  .5

 التقييم:. .6

 التقرير األولي عن المرحلة الثانية من تقييم قطاع خدمة التبريد؛  )أ(

صالحيات الدراسة النظرية عن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد   )ب(
 (ب))؛80/9الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي (المقرر 

الجنساني في مشروعات وسياسات مراعات المنظور دراسة نظرية عن تقييم تعميم   )ج(
 بروتوكول مونتريال.؛

 تنفيذ البرنامج: .7

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

  ؛2018التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام   )ب(

 تخطيط األعمال: .8

والتخطيط المالي تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف   )أ(
 ؛2020- 2018لفترة السنوات الثالث 

 التأخيرات في تقديم الشرائح.  )ب(

  مقترحات المشروعات: .9

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

 التعاون الثنائي؛  )ب(

 برامج العمل:  )ج(
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 ؛2018برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  )1(

 ؛2018برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام برنامج عمل  )2(

 ؛2018برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  )3(

 .2018برنامج عمل البنك الدولي لعام  )4(

التقرير النهائي عن استعراض الهيكل الشامل لبرنامج المساعدة على االمتثال   )د(
 ))؛1(ب)(80/55  (المقرر

  ستثمارية.المشروعات اال  (هـ)

  مسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال:ال .10

لدان بفي ية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربون لتكاليفإعداد المبادئ التوجيهية   )أ(

(ب) 79/44) و1(78/3: مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقررات 5المادة 

 (ب))؛80/76و

  

-ربونفلوروكبتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروالجوانب الرئيسية ذات الصلة   )ب(

 (ب)).80/77و(ه) 79/47و(ه) 78/5(المقررات  23

  

ل ة خالمؤسسات الصندوق المتعدد األطراف من حيث أعباء العمل المتوقع اآلثار المترتبة على .11

واد السنوات القادمة، بما في ذلك ما يتعلق بتعديل كيغالي للتخفيض التدريجي للم

 (و)).80/34 الهيدروفلوروكربونية (المقرر

الجتماع اإلى  مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال .12

 الثالثين لألطراف.

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج. .13

 مسائل أخرى. .14

 اعتماد التقرير. .15

 اختتام االجتماع. .16
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 تنظيم العمل  (ب)

 األرجنتينالفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشكيل التالي:  اجتماعاللجنة التنفيذية على إعادة  وافقت .11
  الواليات المتحدة األمريكية.و والنرويج ونيجيريا والهند وفرنسا، الدومنيكيةالجمهورية وكندا (منسق)  و

 .11-، مسائل أخرى، مسألة الكلوروفلوروكربون14البند  في إطاراللجنة أيضا على أن تنظر،  ووافقت .12
(ب)، الجوانب 10البند الفرعي في إطار  11- أحد األعضاء أنه يمكن أيضا نظر مسألة الكلوروفلوروكربون واقترح

وكذلك في إطار الفريق  23- الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
  ي المعني بقطاع اإلنتاج.الفرع

  أنشطة األمانة جدول األعمال: من 3البند 

رحب رئيس الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية وغيرهم من المشاركين في هذا االجتماع. وبعد ذلك قدم  .13
، التي تقدم عرضا عاما للعمل الذي اضطلعت به األمانة منذ االجتماع UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/2الوثيقة 

موظفو األمانة. وواصلت األمانة مع  نفذهاالتي  والمهامالثمانين بما في ذلك ملخصات االجتماعات التي حضرتها 
حة التي وافقت على أمين الخزانة تقديم المعلومات عن الصندوق المتعدد األطراف التي طلبها العديد من البلدان المان

  تقديم مساهمات إضافية.

استضافت األمانة مؤخرا وفدا من مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة في الصين و .14
  برئاسة نائب المدير العام إلجراء مناقشات غير رسمية عن أنشطة الصندوق المتعدد األطراف في الصين.

، أثار أحد األعضاء تساؤال بشأن نقص مشاركة األمانة في اجتماع الشبكة وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك .15
مايو/ أيار الى  28الذي عقد في الفترة من  باللغة اإلنجليزيةاإلقليمية لموظفي األوزون لبلدان الكاريبي وهايتي الناطقة 

على أكمل تياجات الشبكات الصندوق اح تلبيةكيفية استعراض . وقال إنه كان من المفيد 2018يونيه/ حزيران  1
وردا على ذلك، قال رئيس الموظفين إن األمانة تنظر الى المشاركة في اجتماعات الشبكة على انها تحظى وجه. 

الشبكة المشترك بين األقاليم لموظفي  واجتماعبأولوية وقد مثلت األمانة بصورة جيدة في االجتماع المواضيعي األول 
 الذي نظمه برنامج المساعدة على االمتثال 2018في باريس في يناير/ كانون الثاني األوزون الوطنيين الذي عقد 

، واغتنم الفرصة لتعزيز فهم موظفي األوزون الوطنيين لسياسات وقرارات اللجنة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
اصة بهذا االجتماع للجنة التنفيذية. التنفيذية. وعالوة على ذلك شاركت األمانة بصورة كاملة في إعداد الوثائق الخ

وتناقش األمانة بانتظام المسائل مع برنامج المساعدة على االمتثال إالّ أنها لم تعمل دائما على مواءمة جدول أعمال 
  األمانة مع توقيت اجتماعات الشبكة.

ك بين ، في جدول أعمال اجتماعات التنسيق المشتربإدراجوأشار عضو آخر الى ضرورة االهتمام  .16
واألكثر كفاءة في استخدام الطاقة مع كونها تدرك  من أنواع أخرىالمتعلقة بتيسير البدائل  االعتياديةالبنود  ،الوكاالت

ي في األنشطة ذات الصلة األخرى، وإدراج المسائل المتعلقة بالتوازن الجنسان المؤسساتاألدوار التي تضطلع بها 
ه من غير المالئم أن تناقش اجتماعات التنسيق المشترك بين الوكاالت مسائل غير أن أحد األعضاء رأي أن بالصندوق.

وقال رئيس الموظفين إنه يمكن مواصلة مناقشة هذه المسائل في إطار بنود جدول النظر فيها. لم يسبق للجنة التنفيذية 
  األعمال ذات الصلة.
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دائما في  يحدثوأبدى بعض األعضاء شواغل ألن إصدار الوثائق الخاصة باجتماعات اللجنة التنفيذية لم  .17
حدود المواعيد المحددة مع االعتراف بأن هذه التأخيرات كانت تقع دائما خارج نطاق سيطرة األمانة. ورد رئيس 

المعلومات الخاصة بالمشروعات بصورة مسبقة  الموظفين بأن األمانة نسقت مع الوكاالت المنفذة وطلبت منها تقديم
إالّ أن استعراض المشروعات لهذا االجتماع حدد العديد من المسائل أخذت وقتا أطول من المتوقع لحلها. وسوف 

 نظركي تمع الوكاالت المنفذة بشأن هذه المسألة، وسوف يقدم مقترح ذي صلة للجنة ل عن قربتواصل األمانة العمل 
  المشروعات.نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض  ،(أ)9البند في إطار  فيه

التنفيذية علما مع التقدير بالتقرير المقدم عن أنشطة األمانة الوارد في الوثيقة  اللجنة طتوأحي .18
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/2.  

  المسائل المالية جدول األعمال: من 4البند 

  والمصروفاتحالة المساهمات   (أ) 

عرض أمين الخزانة التقرير عن حالة المساهمات والمصروفات الوارد في الوثيقة  .19
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/3  ،وقدم معلومات محدثة عن مساهمات البلدان للصندوق. ومنذ إصدار الوثيقة

النمسا، و أستراليادوالر أمريكي من حكومات  11.948.165استلم أمين الخزانة مساهمات إضافية يبلغ مجموعها 
كندا أمين الخزانة بتحويل مساهماتها،  تحدة األمريكية. كما أبلغت حكومةوبولندا والواليات الم و فنلندا وكرواتيا

  لم تستلم بعد في الحساب المصرفي للصندوق. ابالرغم من أنه

ن دوالر أمريكي، يتألف م 117,068,345، بلغ رصيد الصندوق 2018يونيه/حزيران  21وفي  .20
يستحق  يكي في صورة سندات إذنية، وجميعهمدوالر أمر 4.329.513دوالر أمريكي نقداً و 112.738.832

وزادت في المائة  45,14، 2018. وبلغت نسبة المدفوعات مقابل التعهدات اإلجمالية لعام 2018الصرف في عام 
منذ االجتماع الثمانين. وبالتالي، بلغت واحد مليون دوالر أمريكي  الخسارة في آلية سعر الصرف الثابت بحوالي

  مليون دوالر أمريكي. 34,5الخسارة التراكمية آللية سعر السعر الثابت منذ إنشائها 

وقال ممثال بلجيكا وسلوفاكيا إن حكومة كل منهما لن تستخدم آلية سعر الصرف الثابت لفترة الثالث سنوات  .21
إزاء االقتراح بعدم تطبيق آلية سعر الصرف الثابت على  . وأعرب العديد من األعضاء عن قلقهم2018-2020

 ووافقتالمشروعات الموافق عليها كمساهمات ثنائية للصندوق المتعدد األطراف. ونظرت اللجنة التنفيذية في المسألة 
  على أن يواصل أمين الخزانة متابعة الممارسة المعتادة عند استخدام آلية سعر الصرف الثابت.

 وطلب منمن األعضاء أيضا عن تقديرهم للمدفوعات التي قدمتها حكومتا اليونان والبرتغال،  وأعرب العديد .22
ن لمساهماتهما غير المسددة. وقال أمين الخزانة أن حكومة اليونان هذين البلديكيفية معالجة توضيح أمين الخزانة 

المدفوعات. وكانت حكومة البرتغال قد  بدأت في سداد مساهماتها غير المسددة وأعربت عن عزمها االستمرار في هذه
، ولكنها قالت أن االشتراكات المقررة للبرتغال كانت مرتفعة جدا 2016إلى  2010 من سددت المبلغ المتأخر للفترة

المسألة مع لجنة هذه بالنسبة لمستوى التنمية االقتصادية فيها. وكانت حكومة البرتغال قد أُبلغت بأنها ستحتاج إلى إثارة 
  مساهمات في الجمعية العامة لألمم المتحدة.ال
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  :التنفيذيةاللجنة  وقررت .23

 اإلشارة إلى:  )أ(

ذنية، ومعلومات عن السندات اإل تقرير أمين الخزينة عن حالة المساهمات والمصروفات )1(
 2018ات آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة الثالث سنو والبلدان التي اختارت استخدام

 ] بالتقرير الحالي؛األولالمرفق [الوارد في  ،2020 -

 لمسددةمساهماتها غير ا منمع التقدير، الدفعة الجزئية التي سددتها حكومة اليونان  )2(
ين والتزامها بسداد المتأخرات، على النحو المعرب عنه في الخطاب المرسل إلى أم

 الخزينة؛

المتعدد  ندوقمسددة للصمع التقدير، المبالغ التي دفعتها حكومة البرتغال لمساهمتها غير ال )3(
 األطراف؛

زينة وتحث جميع األطراف المؤهلين الستخدام آلية سعر الصرف الثابت على إبالغ أمين الخ  )ب(
 بعزمهم على فعل ذلك قبل االجتماع الثاني والثمانين؛

وتحث جميع األطراف على تسديد مساهماتهم للصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب   (ج)
 وقت ممكن؛

وتطلب من كبير الموظفين وأمين الخزينة مواصلة المتابعة مع األطراف الذين لديهم مساهمات   (د)
  .غير مسددة لمدة ثالث سنوات أو أكثر وتقديم تقرير إلى االجتماع الثاني والثمانين

  )81/1(المقرر 

  تقرير عن األرصدة والمتوافر من الموارد  ب)(

حتفظ قيمة الرصيد الذي ت. وشرحت أن UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/4عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .24
في قطاع تكييف الهواء في األرجنتين  22- به اليونيدو قد تضمن من غير قصد مبلغا إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 312,499 به اليونيدو تحتفظالذي أعيد بالفعل إلى االجتماع التاسع والسبعين. وكان المبلغ الصحيح للرصيد الذي 
 الصندوقأنها أعادت إلى ب. وأبلغت االجتماع أيضا بأنه بعد إصدار الوثيقة، أفادت اليونيدو األمانة دوالر أمريكي

كرصيد غير ملتزم به تحتفظ به حكومة اليابان،  دوالر أمريكي 1,675، يتألف من دوالر أمريكي 5,589مبلغا قيمته 
 منكفوائد. وذكرت اللجنة أيضا بأنه في اجتماعها السابع والسبعين، كانت قد طلبت  دوالر أمريكي 3,914ومبلغ 

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة دوالر أمريكي من الشريحة الرابعة من ا 966,254مبلغ ال حجبأمين الخزانة 
لى االجتماع الحالي يدل على إ يقدم تقرير شامل حتىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية 

بين حكومة المملكة العربية السعودية واللجنة التنفيذية. المبرم من االتفاق  ألف - 8استيفاء الشروط المحددة في التذييل 
مع مراعاة  هذا المبلغ إلى الصندوق. إعادة(و)، ينبغي 77/54المقرر ب عمالونظرا لعدم استيفاء الشروط المحددة، 

دة والمعلومات المحدثة التي أبلغ عنها أمين الخزانة، بلغ إجمالي الموارد المتاحة في االجتماع الحالي إعادة األرص
  .  أمريكي مليون دوالر 118,8لاللتزامات الجديدة 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .25
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 :أن تشير إلى  أ)

التقرير عن األرصدة والمتوافر من الموارد الوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/4؛ 

أن مستوى صافي األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الحادي والثمانين و  )2(
دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم  10,467أمريكيا، يتألف من دوالرا  91,055قدره 

أمريكيا، زائد دوالرا  124,964أمريكيا من اليوئنديبي؛ و  دوالرا 802الوكالة بقيمة 
اإلعادة اليونيب دوالرا أمريكيا من اليونيدو؛ وتصحيح  9,107تكاليف دعم الوكالة بقيمة 

إلى االجتماع الثمانين، وتسوية ائتمان الوكالة المعادة  لألرصدةمن اليونيب،  ألوانهاالسابقة 
  أمريكيا؛ دوالرا 1,418دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  52,867 بقيمة

 ،تكاليف دعم الوكالة شاملة، دوالرا أمريكيا 158,200أن اليونيب يحتفظ بأرصدة قيمتها و  )3(
  مشروع منجز منذ أكثر من سنتين؛ل، في أرصدة غير ملتزم بها

، بما في ذلك تكاليف دعم دوالرا أمريكيا 36.983دة قيمتها أن اليونيدو تحتفظ بأرصو  )4(
  من مشروع منجز قبل سنتين؛ ملتزم بها،في أرصدة غير  الوكالة،

المشروعات المنجزة بموجب قرار من اللجنة التنفيذية،  منأن اليونيدو لم تحتفظ بأرصدة و (5)
دوالر أمريكي  312,499اليونيدو ينبغي أن يكون  التي تحتفظ بهاوأن مجموع األرصدة 

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/4من الوثيقة  2في الجدول  الوارد

مستوى األموال وتكاليف الدعم التي تعيدها الوكاالت الثنائية إلى االجتماع صافي أن و  )6(
دوالرا أمريكيا من  1,462أمريكيا، يتألف من دوالرا  742,272الحادي والثمانين قدره 

دوالرا أمريكيا  458,310 أمريكيا من حكومة فرنسا؛ و دوالرا 282,500حكومة كندا؛ و 
  اليابان؛من حكومة 

) المذكورة أعاله 6دوالر أمريكي المذكور في الفقرة الفرعية ( 458,310لمبلغ أنه من او  )7(
دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم  1,482الذي أعادته حكومة اليابان، تمت إعادة 

نقدا إلى  PHI/FOA/62/INV/91دوالر أمريكي للمشروع  193 الوكالة بقيمة
دخال إضافيا المكتسبة دوالر أمريكي الناتج من الفوائد  3,914 المبلغ رعتبالصندوق، وسي

  ؛للصندوق

مشروع لدوالرا أمريكيا ل 1,703إعادة حكومة كندا للفوائد المكتسبة بقيمة و  )8(
MEX/FUM/54/INV/138 التي ستعتبر دخال إضافيا للصندوق؛ ،  

تكاليف دعم  شامال ، أمريكيادوالرا  14,854مبلغ قدره أن حكومة فرنسا تحتفظ بو  )9(
  لمشروع منجز بموجب قرار من اللجنة التنفيذية؛ في أرصدة ملتزم بها، الوكالة،

 712,196دوالرا أمريكيا، تتألف من  713,741أن حكومة اليابان تحتفظ بأرصدة قيمتها و  )10(
 في أرصدة ملتزم بها وأرصدة غير ملتزم بها، دوالرا أمريكيا 1,545دوالرا أمريكيا و 

لمشروعين منجزين بموجب قرار من اللجنة شامال تكاليف دعم الوكالة، على التوالي، 
  التنفيذية؛
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في  تكاليف دعم الوكالة، شامال، دوالرا أمريكيا 28,416تفظ بمبلغ أن حكومة إسبانيا تحو  )11(
  رار من اللجنة التنفيذية؛لمشروع منجز بموجب ق أرصدة غير ملتزم بها،

دوالر  777,000الذي يتألف من دوالرا أمريكيا إلى الصندوق،  966,254مبلغ الإعادة و  )12(
دوالر أمريكي لليونيدو،  54,390أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 

 دوالر 14,864دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  120,000و
ن المرحلة األولى من أمين الخزانة من الشريحة الرابعة م حجبهالذي أمريكي لليونيب، 

 عمالخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية 
  (و)؛77/54المقرر ب

  أن تطالب:و  (ب)

بإعادة األرصدة من كافة المشروعات المنجزة منذ أكثر من سنتين، في  اليونيب، واليونيدو  )1(
  ؛موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين

الوكاالت الثنائية والمنفذة بصرف أو إلغاء االلتزامات غير الالزمة للمشروعات المنجزة و  )2(
ة إلى االجتماع والمشروعات المنجزة بموجب قرار من اللجنة التنفيذية وإعادة األرصد

 الثاني والثمانين؛

ً للمشروعات  حكومة إسبانياو  )3( واليونيب بإعادة الرصيد غير الملتزم به الذي لم يعد الزما
  المستقبلية إلى االجتماع الثاني والثمانين؛

من المستحق دوالر أمريكي  3,165المبالغ المستحقة التالية:  بشأنأمين الخزانة بالمتابعة و  )4(
من حكومة المستحق  456,635و فرنسا  المستحق من حكومة 282,500 وحكومة كندا 

) 7(غ الذي أعيد نقدا بالفعل المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) لباستثناء المب اليابان
  المذكورة أعاله،

دوالرا أمريكيا من الموافقات لحكومة كندا في  5,275مبلغ ال بحجبأمين الخزانة و  )5(
لوثيقة لمرفق التاسع بال وفقااع الحادي والثمانين االجتم

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.  

  )81/2(المقرر 

  (ج))80/74حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر   ج)(

غير ، وردا على سؤال، قال إن المساهمة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/5 الوثيقةعرض أمين الخزانة  .26
مليون دوالر أمريكي عند استخدام آلية سعر  2,5مليون يورو تقريبا، أو  1,8المسددة من حكومة فرنسا البالغة 

الصرف الثابت، كان من المتوقع استالمها بعد اختتام االجتماع الحالي. وقال ممثل بلجيكا إنه كان يفهم أنه بمجرد 
  أي مساهمات إضافية أخرى.استالم المساهمة ال يتوقع أمين الخزانة استالم 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .27

ً بتقرير أمين الخزينة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف   )أ( اإلحاطة علما
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/5وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة 
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دمت مساهمات ق 5ن المادة أن هناك ستة عشر بلداً من غير بلدابأيضاً مع التقدير  واإلحاطة علما  )ب(
إضافية تعهدت بها لتوفير دعم للبدء السريع في تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد 

 الهيدروفلوروكربونية؛

وتطلب من أمين الخزينة أن يستمر في تقديم تقرير عن حالة المساهمات اإلضافية المستلمة من أجل   (ج)
 اف إلىالمتعهد بها للصندوق المتعدد األطردعم البدء السريع منفصلة عن المساهمات األخرى 

  االجتماع الثاني والثمانين.

  )81/3(المقرر 

 بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال جدول األعمال: من 5البند 

  .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/6قدم ممثل األمانة الوثيقتين  .28

وعقب العرض، شدد أحد األعضاء على أهمية بيانات البرامج القطرية لعمل اللجنة التنفيذية والحظ التحديات  .29
رية أو عندما عند عدم تقديم بيانات البرامج القطالمشروعات  لطلباتالتي تواجهها األمانة في إجراء استعراضها 

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د)  حينهير كاملة. ومن أجل تيسير اإلبالغ، سيكون بدء اإلجراء في تكون هذه البيانات غ
تنظر في تنقيح استمارة تقرير بيانات البرامج القطرية في اجتماع ، التي طالبت اللجنة التنفيذية أن "76/7من المقرر 

لمستنفدة لألوزون والمناقشات التي جرت بشأن تعديل الحق، على أساس نتائج الدراسات االستقصائية لبدائل المواد ا
  المواد الهيدروفلوروكربونية".

  اللجنة التنفيذية: وقررت .30

 يلي: ط علما بماأن تحي  (أ)

 الوثيقتين المعلومات عن بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال الواردة في )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/6  ؛1والتصويب 

النظام المعتمد  منهم 84، واستخدم 2017قطرية لعام ال قدموا بيانات برامجهمبلدا  90أن  )2(
 ؛الشبكةعلى 

 ؛2018مايو/ أيار  7حتى  2016مع القلق بأن اليمن لم تقدم بيانات تقريرها القطري لعام  )3(

 أن تطلب من:  (ب)

لمعلقة االقطرية  لبلدان التي لديها تقارير البرامجالى حكومات ا خطاباتاألمانة إرسال  )1(
 ؛اوحثها على تقديم التقارير فور 2016و 2015و 2014ألعوام ل

في توضيح الفروق فيما بين  المعنيةالوكاالت المنفذة المعنية مواصلة مساعدة الحكومات  )2(
للمغرب وفيما بين بيانات البرنامج  7، وبيانات المادة 2015بيانات البرنامج القطري لعام 

للجمهورية العربية السورية، وإبالغ النتيجة  7ادة وبيانات الم 2016لعام  القطري
  لالجتماع الثاني والثمانين؛
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مواد ال، مع إدراج البرنامج القطريتقرير بيانات  لنموذج ةمنقح مسودةإعداد  األمانة )3(
"واو"، لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين،  المذكورة في المرفق

من بروتوكول مونتريال  7المنقحة لإلبالغ عن البيانات بموجب المادة  النماذجمع مراعاة 
  ينظر فيها االجتماع الثالثون لألطراف. لكي

  )81/4(المقرر 

 من جدول األعمال: التقييم 6البند 

  التقرير األولي عن المرحلة الثانية من تقييم قطاع خدمة التبريد  (أ)

. وشددت على أن التقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/7قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .31
  إضافة تعليقات ونتائج أخرى. يحتاجعمل جار ما زال عبارة عن  التمهيدي

ورحب األعضاء بالتقرير الذي كان من المتوقع أن يستخدم كأداة هامة في المناقشات المتعلقة بالمبادئ  .32
لتكاليف الهيدروفلوروكربون. غير أنه اقترح أن ال تدخل اللجنة في مناقشات تقنية إالّ بعد استكمال التقرير التوجيهية 

  النهائي.

وأبدت بعض التعليقات بهدف توجيه العمل المتبقي في التقرير. وعموما ينبغي أن يوفر التقرير نظرة شمولية  .33
وجرى تسليط الضوء على النقص في البيانات مع إبراز الرصد تشير الى ما تم عمله في البلدان وما لم يتم عمله. 

باعتباره مسألة رئيسية حيث ينبغي أن يتضمن التقرير النهائي بصورة مثالية البيانات اإلضافية عن التسرب وكفاءة 
يكون التقرير النهائي عبارة عن: وصف موجز  ينها أناستخدام الطاقة واإلصالح. وطلبت عناصر أخرى من ب

سي ومساهمة أنشطة قطاع الخدمة شطة قطاع الخدمة الممولة بما في ذلك نسبة التمويل المخصصة لكل نشاط رئيألن
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للوصول الى تخفيضات شاملة في استهالك في 

تفصيال لكيفية إدراج إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك الوفر في استخدام الطاقة، وتقييما أكثر 
واإلطار الهيدروكلوروفلوروكربون وخاصة فيما يتعلق بأنشطة التدريب واسترجاع غازات التبريد واإلصالح 

، والمزيد من المعلومات عن تأثيرات "التجميع" ومدى تأثيرها على إدخال التكنولوجيات الجديدة والبدائل، المؤسسي
ق عملية االسترجاع وإعادة التدوير ومعدالت اإلصالح، وخلفية إضافية عن تحليل وعرض عام للحوافز الالزمة لتحقي

  وإشارة الى ما إذا كان يمكن نقل الدروس المستفادة للبلدان األخرى. يل المشترك، وتمويل القطاع الخاصالتمو

ما يتعين عمله لمعالجة التعقيدات  وتبينوأخيرا ينبغي أن تكون المالحظات الختامية للتقرير إستشرافية  .34
االحترار العالمي وعلى وجه الخصوص إقامة األطر إحداث المرتبطة بإدخال البدائل المنخفضة القدرة على 

السياساتية لتوفير الحوافز ألولئك الذين سيتحملون المسؤولية عن خدمة المعدات الجديدة وتعظيم المنافع التي تعود 
  على البيئة.

  جنة التنفيذية:الل وقررت .35

ط علما بالتقرير األولي عن المرحلة الثانية من تقييم قطاع خدمة التبريد الواردة في الوثيقة أن تحي  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/7؛ 
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أن تطلب من كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن تقدم التقرير النهائي عن تقييم قطاع خدمة التبريد   (ب)
 ؛80/8إعماال للمقرر  لالجتماع الثاني والثمانين

  )81/5(المقرر 

 
صالحيات الدراسة النظرية عن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (ب)

  (ب))80/9للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي (المقرر 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/8قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .36

وأعرب األعضاء عن رضاهم عموما عن الصالحيات المقترحة ومع ذلك اقترح عدد من التغييرات وخاصة  .37
االجتماع السابق للجنة التنفيذية بشأن أفضل طريقة الستخالص  خاللفي ضوء المناقشات المستفيضة التي جرت 

  رحات األعضاء.الدروس لتيسير تنفيذ تعديل كيغالي. وجرى تعديل الوثيقة بعد ذلك لبيان مقت

اللجنة التنفيذية الموافقة على الصالحيات الخاصة بالدراسة النظرية لتقييم أنشطة إعداد خطط إدارة  وقررت .38
(ب)، الوارد في الوثيقة 80/9إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي إعماال للمقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/8/Rev.1.  

  )81/6لمقرر (ا

 

 تريالالجنساني في مشروعات وسياسات بروتوكول مونمراعات المنظور دراسة نظرية عن تقييم تعميم (ج)   
 

إلى  االنتباه. واسترعت UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/9الرصد والتقييم الوثيقة  موظفي ةكبير تعرض .39
جانبين: األول، أن الحصول على بيانات متفرقة بشأن دورات التدريب واألنشطة األخرى للصندوق المتعدد األطراف 

جزء من والثاني، أن الصندوق المتعدد األطراف، بصفته كان تمرينا دون تكلفة وقدم صورة قيمة لكيفية تطور الحالة؛ 
  .الجنسانيعميم المنظور األمم المتحدة ويخضع لواليتها، ملزم بتشجيع ت

في أنشطة الصندوق المتعدد األطراف. وبينما لوحظ مع  الجنسانيوأكد أعضاء على أهمية تعميم المنظور  .40
األسف المعدل المنخفض لالستجابة إلى استبيان الدراسة، تم التأكيد على عدد من مالحظات الدراسة، بما في ذلك: أن  

اسات جنسانية خاصة بها؛ وأن هناك حاالت قليلة جدا تم ذكر المنظور الجنسانى كانت لها سي المنفذة الوكاالتجميع 
عين االعتبار عامة عند تصميم المشروعات الممولة من بلم يؤخذ  الجنسانيفي وثائق الصندوق؛ وأن تعميم المنظور 
حساسية تجاه المنظور التطبيق منهج يتسم ب صعبفي الصندوق مما  جنسانيالصندوق. ونظرا لغياب سياسة منظور 

األخرى.  لمنظماتلمع األخذ في االعتبار السياسات الحالية  جنساني، تم اقتراح إعداد سياسة ذات منظور الجنساني
في جدول  اعتياديجزء من تقارير الوكاالت المنفذة وبند  الجنسانيوتم االقتراح أيضا بأن يكون تعميم المنظور 

االعتماد المكثف على خبرات  ضرورةكاالت. وأكد أحد األعضاء أيضا على أعمال اجتماعات التنسيق بين الو
 رسمياللجنة على عقد اجتماع لفريق غير  ووافقتالوكاالت المنفذة وتجنب وضع مسؤوليات والتزامات جديدة. 

  لصياغة مقرر بشأن هذا األمر.
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 :اللجنة التنفيذية قررتذلك، وبعد  .41

ً بالدراسة النظرية المعنية   )أ( ت ي مشروعاتعميم مراعاة المنظور الجنساني ف بتقييماإلحاطة علما
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/9وسياسات بروتوكول مونتريال الواردة في الوثيقة 

شار نظرية الماسة الدعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تأخذ في االعتبار المعلومات الواردة في الدر  )ب(
 ها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛ إلي

 الجنسانيتطبيق، إذا لزم األمر، سياسات المنظور الوكاالت الثنائية والمنفذة  منأن تطلب    (ج)  
  وافق عليها الصندوق المتعدد األطراف؛  التيلمؤسساتها على المشروعات واألنشطة 

اإلقليمية، ، من خالل اجتماعات الشبكات وزوناليونيب إبالغ الوحدات الوطنية لأل منأن تطلب    (د)    
لمنظور امراعاة  والثمانين للجنة التنفيذية بشأن تعميم الحاديتمت في االجتماع  التيعن المناقشات 

ى للحصول عل والسعيفي مشروعات وسياسات بروتوكول مونتريال وعن هذا المقرر،  الجنساني
  ؛المحتملة للصندوق المتعدد األطراف الجنسانيمدخالتها في ما يتعلق بسياسة المنظور 

صر مكنة وعنااف الماألمانة إعداد وثيقة مناقشة لالجتماع الثالث والثمانين توجز األهد من(هـ)     أن تطلب 
ت الوكاال محتملة للصندوق المتعدد األطراف مع األخذ في االعتبار سياسات جنسانيسياسة منظور 

د) أعاله (فرعية ردة من الوحدات الوطنية لألوزون حسب الفقرة الالثنائية والمنفذة، والمدخالت الوا
  والمعلومات األخرى ذات العالقة.

  )81/7(المقرر 

 تنفيذ البرامج من جدول األعمال: 7البند 

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

من  ينتتألف اللتين، 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10الوثيقتين التنفيذية كان أمام اللجنة  .42
  ستة أجزاء.

  الجزء األول: المشروعات المتأخرة في التنفيذ التي طلبت تقارير خاصة عن حالتها

عنها تقارير حالة القسم المعني بالمشروعات المتأخرة في التنفيذ التي طلب  الرئيس االنتباه إلى استرعى .43
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10الوثيقة  في خاصة

  التنفيذية: اللجنة وقررت .44

 يلي: اإلحاطة علما بما

تقارير عن الحالة والتأخيرات في التنفيذ المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع  (1)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10الحادي والثمانين، والواردة في الوثيقة 
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وعات مشر الثاني والثمانين تقريرا عن ثالثستقدم الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى االجتماع  (2)
 ، علىبتقديم تقارير إضافية عن الحالة ممشروعات موصى له متأخرة في التنفيذ، وعن سبع

 ] على التوالي، بالتقرير الحالي؛الثالثو[ ]الثاني[النحو المبين في المرفقين 

التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل معينة مدرجة في العمود األخير من الموافقة على 
 ] بالتقرير الحالي.الثالثالمرفق [

  )81/8(المقرر 

  التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالجزء الثاني: 

تقارير عن التقدم المحرز في خطط إدارة إزالة المواد ب، قائًال إنه يتعلق القسم المعنيعرض الرئيس  .45
الهيدروكلوروفلوروكربونية في تسعة بلدان. وأضاف أن اليونيب قد سحب التقرير المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد 

خطة طلب للشريحة الثالثة من المرحلة األولى من هذه الللكويت وأنه أبلغ األمانة بأن  الهيدروكلوروفلوروكربونية
بعناية  الثمانية األخرى قد تمت مراجعتهم سيتم تقديمه إلى االجتماع الثاني والثمانين للجنة. والحظ أن التقارير

  بالتشاور مع الوكاالت المعنية.

بالتحول إلى التكنولوجيا الجديدة المنخفضة  5وأعرب أحد األعضاء عن قلقه إزاء الطلب من بلدان المادة  .46
حترار العالمي التي تعتمد على استخدام مواد أو معدات لم تكن متوافرة لها واقترح أنه ينبغي اال إحداث القدرة على

الطلب من موردي مثل هذه التكنولوجيات تقديم تحديثات عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التكنولوجيا المختارة 
  والمكونات المرتبطة بها في كل بلد.

األمانة دعوة موردي التكنولوجيا الجديدة المنخفضة القدرة  منالتنفيذية  اقترح العضو كذلك أن تطلب اللجنةو .47
إلى تقديم معلومات عن تكلفة هذه  الرغاوىاالحترار العالمي لقطاع التبريد وتكييف الهواء وقطاع إحداث على 

عن تأييده لهذا  التكنولوجيات وتوافرها في جميع المناطق على هامش االجتماع الثاني والثمانين. وأعرب عضو آخر
االقتراح، بينما أثار عضوان آخران تساؤالت حول جدوى ذلك، واقترحا أن هناك طرائق أخرى لمعالجة الشواغل 

 5ترار العالمي في بلدان المادة االحإحداث المشروعة المتعلقة بتكلفة وتوافر التكنولوجيات المنخفضة القدرة على 
القطرية، أو تنظيم أحداث إقليمية أو دون إقليمية مع  تنفيذ البرامج تقاريرفي عتمد على المعلومات المقدمة يمكن أن ت

الموردين المهتمين باألمر، وذلك كجزء من اجتماعات الشبكات اإلقليمية، خارج اختصاص الصندوق المتعدد 
  األطراف.

المنخفضة على إحداث ، اقترح العضو أنه ينبغي مطالبة موردي التكنولوجيات الجديدة ذات القدرة وبعد ذلك  .48
االحترار العالمي بتقديم آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التكنولوجيات المختارة والعناصر 

  المرتبطة بها في كل بلد.

  

مة مؤقت ألنظام ال(االستخد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل
لمتحدة الهيدروفلوروكربون ذات القدرة على إحداث احترار عالمي منخفض) برنامج األمم ابوليوالت 

  اإلنمائي وحكومة ألمانيا
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، 74/20عرض الرئيس البند الفرعي. وردا على تساؤل من أحد األعضاء، قال ممثل األمانة إنه وفقا للمقرر  .49
ات أي مرحلة مقبلة من خطط إدارة إزالة المواد إدراج، في طلب والمنفذةالوكاالت الثنائية  منطلبت األمانة 

االحترار العالمي للمواد إحداث الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم اختيار تكنولوجيا بديلة فيها منخفضة القدرة على 
توفير إمدادات كافية من التكنولوجيا  كيفية وتوقيت عن، معلومات مفصلة من الموردين الهيدروكلوروفلوروكربونية

هيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الكانت المتاحة للبلد. ولكن 
  .74/20قبل اعتماد المقرر  للبرازيل

  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشة،  .50

اإلمداد  تيسيرلاليوئنديبي، والجهود التي يبذلها  علما، مع التقدير، بالتقرير المقدم من اإلحاطة  )أ(
 U-Techالنظم شميتك و لشركتياالحترار العالمي إحداث بالتكنولوجيا المنخفضة القدرة على 

 لبرازيل؛لنية الممول في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو

البديلة  لوجياأن تطلب من اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة البرازيل في ضمان اإلمداد بالتكنوو  )ب(
 النظم يشركتاالحترار العالمي، وأن يقدم تقريرا عن حالة تحويل إحداث المنخفضة القدرة على 

خرى أا وجيلكل اجتماع الى أن يتم إدخال التكنولوجيا المختارة في األصل بالكامل أو أي تكنول
و رز نحاالحترار العالمي، مع تحديث من الموردين عن التقدم المح إحداث منخفضة القدرة على

 .الد تجاريي البفضمان أن التكنولوجيا المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، كانت متوافرة 

  )81/9(المقرر 

ا لتكنولوجيللمؤقت ااالستخدام ( لكوبا الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
ضة يا المنخفكنولوجاالحترار العالمي بواسطة المنشئات التي تم تحويلها الى الت إحداث المرتفعة القدرة على

  االحترار العالمي (اليوئنديبي) إحداث القدرة على

عرض الرئيس البند الفرعي. وأعاد أحد األعضاء التأكيد على القلق المعرب عنه إزاء حقيقة أن بلدان المادة  .51
االحترار العالمي التي تعتمد على إحداث التحول إلى التكنولوجيا الجديدة المنخفضة القدرة على  منهاكان يطلب  5

لب من الموردين تأكيد توافر هذه المواد أو المعدات في تلك استخدام مواد أو معدات لم تكن متوافرة لها، واقترح الط
  الحاالت.

  اللجنة التنفيذية: قررت .52

إلمداد ايسير علما، مع التقدير، بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود التي بذلها لت اإلحاطة  )أ(
الممول في  IDA االحترار العالمي للمنشأتين فريارك وإحداث بالتكنولوجيا المنخفضة القدرة على 

 ؛خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوباإطار المرحلة األولى من 

لبديلة اوجيا أن تطلب من اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة كوبا في توفير اإلمداد من التكنولو  )ب(
حويل االحترار العالمي، وتقديم تقرير لكل اجتماع عن حالة تإحداث المنخفضة القدرة على 

قت و تيرتاخبما في ذلك في حالة استخدام تكنولوجيا غير تلك التي  الرغاوىالمنشأتين في قطاع 
  شغيل الموافقة على المشروع، وتحليل مفصل عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف الت
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ما في بارة، ين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيا المختاإلضافية، مع تحديث من المورد
 .اذلك المكونات المرتبطة بها، كانت متوافرة في البلد تجاري

  )81/10(المقرر 

 تحويل ث بشأنتحدي(: لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسياخطة إدارة إزالة ا حلة األولى منرالم
  يا)المنشأة (اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي وحكومة استرال التكنولوجيا المستخدمة في

الرئيس البند الفرعي. وأعرب الكثير من األعضاء عن اهتمامهم بإجراء مناقشة أكثر تفصيال مع األمانة  قدم .53
ها األمانة في بشأن المشروع من أجل فهم أفضل للتعقيدات المرتبطة باعتماد التكنولوجيات الجديدة والمسائل التي أثارت

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10الوثيقة 

  حول هذا المشروع.مستفيضة جراء مناقشة إلاللجنة التنفيذية على إنشاء فريق غير رسمي  وافقت .54

ً  اللجنة التنفيذية قررت .55   :الحقا

علما بالتحديث المتعلق بتحويل المنشئات للتكنولوجيا في المرحلة األولى من خطة إدارة  اإلحاطة  (أ)
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، المقدم من اليوئنديبي؛

كذلك، مع التقدير، بالجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا واليوئنديبي لتيسير إدخال اإلحاطة علما   (ب)
هزة صنيع أجاالحترار العالمي التي اختارتها منشئات تإحداث لوجيا المنخفضة القدرة على التكنو

د التبريد وتكييف الهواء الممولة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموا
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

ولوجيا التبريد وتكييف أن تطلب من اليوئنديبي مواصلة تقديم تقرير عن حالة تحويل منشئات تكن  (ج)
 يها.تفق علاألجهزة المعتمدة على التكنولوجيا البديلة الم تصنعالهواء الى كل اجتماع الى أن 

  )81/11(المقرر 

رحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية (التقرير الم
 )واليونيدو وحكومة ألمانيا السنوي) (اليوئنديبيالمرحلي 

 

عن تنفيذ المرحلة  2017بالتقرير المرحلي لعام  علمااللجنة التنفيذية  وأحيطتالرئيس البند الفرعي.  قدم .56
  األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية الذي قدمه اليوئنديبي.

 على وحدة إلنفاقا عن إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا (تقريرالمرحلة األولى من خطة 
  إدارة المشروع) (حكومة فرنسا)

ن األمانة كانت تعد تقريرا عن وحدات إدارة المشروع لالجتماع الثاني ألقدم الرئيس البند الفرعي. ونظرا  .57
مانة بتقرير تفصيلي عن نفقات وحدة إدارة المشروع. والثمانين، اقترح أحد األعضاء أن تزود حكومة فرنسا األ

  للمشروعات األخرى. مماثلة سابقة يكوناستثناني حتى ال  بشكلواقترح عضو آخر أن يقدم الطلب 
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  :التنفيذيةاللجنة  قررت .58

علما مع التقدير بالتقرير المتعلق بأنشطة وحدة إدارة المشروع والنفقات في المرحلة األولى من خطة إدارة  اإلحاطة
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا؛

أن تطلب من حكومة فرنسا ان تقدم تقريرا عن النفقات المتعلقة بأنشطة وحدة إدارة المشروع للمرحلة األولى من 
ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا عند تقديم الطلب الخاص بالشريحة الثانية للمرحلة الثانية خطة إدار

يشمل تفاصيل محددة عن نفقات وحدة إدارة المشروع كمدخالت للتقرير كي من هذه الخطة، على أساس استثنائي، ل
 إلى االجتماع الثاني والثمانين. لكي يقدم، 79/41رر المقب عمالالذي ستعده األمانة،  اتإدارة المشروع وحداتعن 

  )81/12(المقرر 

ولوجيا في تغيير التكن ( -لفيتنام  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية من
 (البنك الدولي وحكومة اليابان) المحدودة نام)لالستهالك الكهربائي (فيتميديا شركة 

الفريق غير الرسمي المنشأ للنظر في  يناقشاللجنة التنفيذية على أن  ووافقتقدم ممثل األمانة البند الفرعي.  .59
أيضا لفهم المسائل المتعلقة بالمشروعين بشكل  فيتنامفي المشروع المنفذ المذكور أعاله المشروع المنفذ في إندونيسيا 

 أفضل.

ة تغيير التكنولوجيا في شركبعد المناقشة في الفريق غير الرسمي، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في و .60
ا اختياره لدراسة اإضافي وقتا الشركة لمنحنام) المحدودة إلى االجتماع الثاني والثمانين ميديا لالستهالك الكهربائي (فيت

، فيمكنها 32-الهيدروفلوروكربون إذا قررت الشركة التغيير إلى، على أساس أنه على أساس أفضل جهد التكنولوجي،
 تعدد األطراف.مالالقيام بذلك ولكنها لن تكون مؤهلة الحقاً للحصول على تمويل إضافي من الصندوق 

  )81/13(المقرر 
 

 المرحلية إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي والصين (التقارير المرحلة األولى من خطتي
 )النهائية /السنوية

 

التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10/Corr.1الوثيقة  الرئيس البند الفرعي واسترعى االنتباه إلىقدم  .61
لشيلي  من خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعن المرحلة األولى تشير إلى التقريرين المرحليين 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29و UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/28الواردين في الوثيقتين والصين 
 على التوالي.

وردا على استفسار، أوضح كبير الموظفين أن التقارير المرحلية لمشروعات شيلي والصين قدمت في الوقت  .62
 المحدد واستعرضتها األمانة بصورة إيجابية، وأن الغرض الوحيد من وثيقة التصويب هو اإلشارة إلى المشروعات

 لتوجيه أعضاء اللجنة.
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 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي (التقرير المرحلي السنوي)
 (اليوئنديبي واليونيب)

 

 اللجنة التنفيذية: قررت .63

األولى من ، المقدم من اليوئنديبي، بشأن تنفيذ المرحلة 2017اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)

في الوثيقة  الوارد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي،

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/28؛ 

 لب:اأن تط  (ب)

تقديم تقرير إنجاز ب(ب)،  76/45المقرر ب عمالحكومة شيلي واليوئنديبي واليونيب،   )1(

إلى آخر  دروكلوروفلوروكربونيةالمشروع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهي

 ؛2018اجتماع للجنة التنفيذية في عام 

دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم  22,742 بقيمةإعادة الرصيد المتبقي باليونيب و  )2(

 دوالرا أمريكيا، إلى االجتماع الثاني والثمانين. 2,956 بقيمةالوكالة 

 )81/14(المقرر 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (التقرير المرحلي النهائي  المرحلة األولى من خطة
 (اليوئنديبي) عن قطاع المذيبات

 

 اللجنة التنفيذية: قررت .64

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي النهائي، المقدم من اليوئنديبي، عن تنفيذ خطة المرحلة األولى من   (أ)

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع المذيبات في الصين، الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29؛ 

د تم استكماله وتقديمه إلى االجتماع الحادي اإلحاطة علما كذلك بأن تقرير إنجاز المشروع ق  (ب)

 .69/24المقرر ب عمال، 2018ديسمبر/كانون األول  31والثمانين وأن اإلغالق المالي سيتم بحلول 

 )81/15(المقرر 
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لى علقدرة االجزء الثالث: المشروعات اإليضاحية لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة 
 )72/40العالمي ودراسات الجدوى لتبريد المناطق (المقرر إحداث االحترار 

  
ل ئداللبت اإليضاحية عارولخاصة بالمشر ايرلتقاء أن األعضاد احل أقاقدم الرئيس القسم المعني. و .65

كانت عالية الجودة وقدمت دروسا قيمة ومفيدة استحقت الكشف عنها،  المنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي
لألمانة. وأوضح ممثل آخر قيمة   تهم في مكتبة مخصصة على الموقع اإللكترونيعلى سبيل المثال عن طريق مقارن

ول إليها، تقديم المعلومات التقنية لألطراف والشركات واقترح دراسة خيارات متنوعة إلتاحة هذه المعلومات والوص
  على سبيل المثال عن طريق تقديم نسخ موجزة في شكل صحائف الوقائع أو دراسات الحالة.

 اللجنة التنفيذية: قررت، المناقشةبعد  و .66

ً للمقرر   )أ( احية التي (ج)، أن تواصل إتاحة نتائج المشروعات اإليض 75/7أن تطلب من األمانة، وفقا
 ؛للصندوق المتعدد األطراف نفذت حتى اآلن من خالل الموقع اإللكتروني

 
 وزيادة تقاسم نتائج المشروعات اإليضاحية من خالل منتجات اتصاالت مخصصة مثل صحائف(ب)  

  الوقائع الخاصة بالمشروع.
  )81/16(المقرر 

  
حداث على إ تقارير عن دراسات الجدوى لتبريد المناطق والمشروعات اإليضاحية للمواد المنخفضة القدرة

  العالمي التي لم تقدم لالجتماع الحادي والثمانيناالحترار 
 

 اللجنة التنفيذية: قررتو قدم الرئيس البند الفرعي. .67

حية ات اإليضامشروععلماً بالتقارير المقدمة من الوكاالت المنفذة، عن التقدم المحرز في تنفيذ ال اإلحاطة  )أ(
ات ودراس المنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالميلبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10بالوثيقة  3الجدوى لتبريد المناطق، الواردة في الجدول 

 
ن تبريد جدوى عالتقرير النهائي عن المساعدات التقنية إلعداد دراسة ال تقديمأن تحث اليوئنديبي على و  )ب(

 ؛ في موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين الدومنيكيةالمناطق في الجمهورية 
 

 المملكةوعن المشروعات اإليضاحية في الصين ومصر  تقديم تحديثأن تحث الوكاالت المنفذة على (ج)   و
 .80/26قرر اال للمالتقارير النهائية إعمتقديم العربية السعودية وتايلند لالجتماع الثاني والثمانين، و

  
  )81/17(المقرر 

 مالمستخد 22- نكولومبيا: التقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي المتعلق بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربو
 )في شركة ثرموتار للصناعات المحدودة (اليوئنديبي ةفي تصنيع أجهزة تكييف الهواء التجاري

  
  اللجنة التنفيذية: وقررت قدم الرئيس البند الفرعي. .68
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عن المشروع  مائي،(أ)     أن تشير، مع التقدير، إلى التقرير النهائي المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلن
في  22 -وروكربونباعتباره غاز تبريد بديل للهيدروكلوروفل(البروبان)  R-290بشأن اإليضاحي 

  كولومبيا؛ في في شركة ثرموتار للصناعات المحدودة ةتصنيع أجهزة تكييف الهواء التجاري
 

 اإليضاحي المشروع وأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تأخذ في االعتبار التقرير النهائي عن(ب)   
شروعات في قطاعات في إعداد الم 5المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، لدى مساعدة بلدان المادة 

 تكييف الهواء.
 

  )81/18(المقرر 

لواح في األ الهيدروفلوروأوليفيناتكولومبيا: التقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي لتفعيل استخدام 
  )(اليوئنديبي التكلفة حيثمستحضرات فعالة من  تطويرمن خالل  5المنفصلة في أطراف المادة 

 

المشروع في الوثيقة  ملخص أنقال عضو . وقدم الرئيس البند الفرعي .69
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10 لم تقدم  التياالضافية  التشغيلعلى معلومات اضافية بشأن تكاليف  احتوى

  من األمانة والوكالة المنفذة. هذه المسألة في تقرير المشروع وطلب توضيح بشأن سابقا

في التقرير، أخذت التكاليف المجدولة في  بالتحديدتكاليف التشغيل االضافية  رغم عدم ذكرقال ممثل األمانة،  .70
إلى ذلك، ومن أجل عرض بعض  باإلضافةأمريكية لكل كيلوجرام.  دوالراتوحولت إلى مباشرة الوثيقة من التقرير 

ب و 141-المؤشرات عن مستوى توافر التكنولوجيا استجابة للتغييرات في سعر الهيدروكلوروفلوروكربون
األمانة بعض الحسابات األولية، مالحظة أن التكاليف قد تتفاوت على أساس تكاليف ، قدمت الهيدروفلوروأوليفين

  الكيماويات في البلدان منفردة.

المشروعات اإليضاحية وفرت معلومات تبين وفورات محتملة يمكن تحقيقها إذا تم  أننديبي ئوقال ممثل اليو .71
 المستخدممات إلى تكاليف تشغيل اضافية عند مستوى المعلو تحول هذه ولموضع نظم مخفضة وتم تكييفها لكل عميل. 

نسبة مئوية صغيرة نسبيا من  اإلرغاء. وتمثل تكاليف عامل هذه الممارسة المحفوف بالمخاطرطابع بسبب النهائي 
تكاليف نظام الرغاوى، وتؤثر عوامل كثيرة أخرى على مجموع التكاليف. وقدم اليوئنديبي بناء على ذلك تنازال 

قد قدمت بطريقة مختصرة وبسيطة ولم  اإليضاحي: أن نتائج العمل المضطلع به في المشروع مشيرا إلىلألمانة 
؛ 5؛ وأن القوالب الحرارية المستخدمة لالختبارات لم تكن متاحة بشكل عام في بلدان المادة بالكامل تعكس تعقيد العمل

وجوب بالتنازل أيضا  وأفاديات بأسعار معقولة. وأن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المشروع قدمت كيماو
، مع رسالة 5في سياق بلدان المادة  الهيدروفلوروأوليفينالنظر إلى التقرير على أنه نقطة بداية لمزيد من تطوير نظم 

  تكنولوجيا الصياغة.أهمية  عنلمكاتب التكنولوجيا اإلقليمية 

لها آثار  التيطلبت معلومات اضافية على أهمية المعلومات المقدمة من الوكالة المنفذة  التيوشددت العضوة  .72
تقارير المشروعات  احتواءلضمان  جهود. وحثت على بذل 5مهمة على التنفيذ الناجح للمشروعات في بلدان المادة 

  فشلها. خطرد من على معلومات تقنية تفصيلية من أجل تقديم المشورة وتوجيه مشروعات مماثلة والح

 اللجنة التنفيذية: قررت .73
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المشروع اإليضاحي لتفعيل  عنعلما مع التقدير بالتقرير النهائي، المقدم من اليوئنديبي، اإلحاطة   (أ)
 تطويرمن خالل  5أطراف المادة في األلواح المنفصلة في  الهيدروفلوروأوليفيناستخدام 

  في كولومبيا؛ حيث التكلفةمستحضرات فعالة من 

  

النتائج التقنية الواردة في التقرير النهائي عن  إلى مراعاةأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة   (ب)
في إعداد  5المشروع اإليضاحي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

، مع مالحظة أن الهيدروفلوروأوليفينمعتمد على إرغاء بعامل  بالرغاوىالمشروعات الخاصة 
  يعتمد ذلك على القدرة التقنية وأوضاع السوق في كل بلد.والتكاليف قد تتفاوت، 

  )81/19(المقرر 

  
 بدال منثاني أكسيد الكربون واألمونيا معتمد على كوستاريكا: إيضاح تطبيق نظام للتبريد 

كالس ومتاجر التجزئة في شركة برميز المتوسط م الحجمن   ننتجيملل 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 للصناعات (اليوئنديبي)

  
 اللجنة التنفيذية: قررتقدم الرئيس البند الفرعي. و .74

  
عن المشروع  ،المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،علما مع التقدير بالتقرير النهائي اإلحاطة  (أ)

 بدال مناإليضاحي لتطبيق نظام التبريد المعتمد على ثاني أكسيد الكربون واألمونيا 
ومتاجر التجزئة في شركة المتوسط م الحجمن لدى المنتجين  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

  ؛بريميزكالس للصناعات في كوستاريكا

قرير النهائي للمشروع اإليضاحي المشار إليه في الت مراعاةأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى و  (ب)
 استبدالمشروعات في إعداد  5ساعدة بلدان المادة الفقرة (أ) أعاله لدى م

المستخدم في نظم التبريد التجارية لدى المنتجين من الحجم المتوسط  22- الهيدروكلوروفلوروكربون
  ومتاجر التجزئة.

  )81/20(المقرر 

 
ية من االحترار العالمي والخال إحداث بشأن البدائل المنخفضة القدرة علىإيضاحي ملديف: مشروع 

 الهيدروكلوروفلوروكربون في مجال التبريد في قطاع مصايد األسماك (اليوئنديبي)
  

 .قدم ممثل األمانة البند الفرعي .75

  :اللجنة التنفيذية قررتو .76

علما مع التقدير بالتقرير النهائي، المقدم من اليوئنديبي، عن المشروع اإليضاحي للبدائل  اإلحاطة  (أ)
المنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي والخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون في مجال 

 التبريد في قطاع مصايد األسماك في ملديف؛
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وأن تطلب من حكومة ملديف واليوئنديبي أن يدرجا في التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من   (ب)
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، معلومات مفصلة عن األنشطة التي نفذت عند 

صيد ثالث سفن  في 22-نظم التبريد المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربونل إجراء التعديل التحديثي
البديلة المختارة، وعن حالة تحويل نظم التبريد المعتمدة على  التبريد غازاتب

 في سفن الصيد في ملديف؛ 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

  

وأن تطلب من اليوئنديبي أن يواصل استكشاف بدائل أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار   (ج) 
 (ع)؛80/26ملديف إعماال للمقرر  العالمي لقطاع مصايد األسماك في

التقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي المشار إليه  مراعاةوأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى   (د)
في إعداد مشروعات تحويل نظم التبريد  5في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

 في سفن الصيد. 22- المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون

  )81/21(المقرر 

 
المغرب: مشروع إيضاحي عن استخدام تكنولوجيا اإلرغاء المعتمدة على البنتان المنخفض التكاليف للتحول 
الى التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة لألوزون في رغاوي البوليوريثان في المنشئات الصغيرة 

  والمتوسطة الحجم (اليونيدو)

دو، عن إيضاح نيوليامته دقذي ل، احليرلمر ايرً بالتقعلماية ذلتنفياللجنة ا أحيطتالرئيس البند الفرعي. و قدم .77
للتحول الى التكنولوجيات الخالية من المواد  اإلرغاء المعتمدة على البنتان المنخفض التكاليفجيا ولوتکندام ستخا

  رب.لمغافي ذ لتي تنفم، ات الصغيرة والمتوسطة الحجالمستنفدة لألوزون في رغاوي البوليوريثان في المنشئا

أة اء في منشتفريغ الهوبمساعدة للحقن  ةإيضاحي عن المزايا التقنية واالقتصاديمشروع   جنوب أفريقيا:
 نتان (اليونيدو)ب الى الب141-من الهيدروكلوروفلوروكربون أجري لها تعديل تحديثي التياأللواح المنفصلة 

 
 اللجنة التنفيذية: قررتالبند الفرعي. وقدم الرئيس  .78

علما بالتقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي للمزايا التقنية واالقتصادية للحقن بمساعدة   اإلحاطة  (أ)
من أجري لها تعديل تحديثي تفريغ الهواء في منشأة إنتاج األلواح المنفصلة التي 

  يجري تنفيذه في جنوب أفريقيا،لذي ب الى البنتان ا141- الهيدروكلوروفلوروكربون

التقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي المشار إليه  مراعاةأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى   (ب)
 بالرغاوىفي إعداد المشروعات المتعلقة  5في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

  تان.السيكلوبنب اإلرغاءعامل التي تحتوي على 

  

  )81/22(المقرر 
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 )واليونيدو تبريد المناطق في القاهرة الجديدة (اليونيبلمصر: دراسة جدوى 

عن  ، المقدم من اليونيب واليونيدو،بالتقرير المرحلي علمااللجنة التنفيذية  قدم الرئيس البند الفرعي. وأحيطت .79
 بتبريد المناطق في القاهرة الجديدة في مصر. المعنيةدراسة الجدوى 

لمركزي الالستخدام في تكييف الهواء  من نوع آخربين ثالث تكنولوجيات  تقارنالكويت: دراسة جدوى 
 (اليونيب واليونيدو)

اليونيب واليونيدو،  من ، المقدم بالتقرير المرحلي علمااللجنة التنفيذية  وأحيطتقدم الرئيس البند الفرعي.  .80
 .هواء المركزي في الكويتفي تكييف ال همستخدامال من نوع آخرعن دراسة الجدوى التي تقارن بين ثالث تكنولوجيا 

 ي البلدانهواء فاالحترار العالمي لقطاعات تكييف ال إحداث الترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على
  اليونيب واليونيدو)في غرب آسيا ( المحيطة التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة

عن  ، المقدم من اليونيب واليونيدو،بالتقرير المرحلي علمااللجنة التنفيذية  وأحيطتقدم الرئيس البند الفرعي.  .81
ذات القدرة على إحداث احترار عالمي منخفض لقطاع تكييف الهواء في تنفيذ المشروع للترويج لبدائل غازات التبريد 

 ).PRAHA-II(المحيطة في غرب آسيا لبلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة ا

 الجزء الرابع:  إزالة استهالك وإنتاج رباعي كلوريد الكربون في الهند
 

 اللجنة التنفيذية: قررتوقدم الرئيس البند الفرعي.  .82

أن تطلب من األمانة تقديم وثيقة عن استخدام الهند لرباعي كلوريد الكربون كمادة أولية، على أساس   (أ)
  نيابة عن البلد، إلى االجتماع الثاني والثمانين؛ اليوئنديبيالتقرير المقدم من 

 تهمبصفأن تطلب من البنك الدولي مع حكومات فرنسا وألمانيا واليابان واليوئنديبي واليونيدو،   (ب)
د ي كلوريالمشروع بشأن إزالة استهالك وإنتاج رباع إنجازوكاالت منفذة متعاونة، تقديم تقرير 
  الكربون إلى االجتماع الثاني والثمانين.

  )81/23(المقرر 

 
 الجزء الخامس: مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفذة لألوزون 

  
 .عرض ممثل األمانة البند الفرعي .83

وزون لألدة لمستنفواد المت انفايان مرة لصغيم حيال الكميات اقلقهن عء ألعضاض ابعرب عأرض، لعد ابعو .84
دا. وطلبوا جف التدمير العالية لی تکاليأدت إلتي ، األصليةت احارلمقتافي بالكميات المذكورة نة را مقارهميدتم لتي تا

ين من استخالص الدروس ومنع تكرار مثل دراسة أسباب ذلك بالتفصيل إلدراجها في التقرير التجميعي من أجل التمك
هذه الحالة في المشروعات المستقبلية. كما طلب أحد األعضاء من األمانة، حيثما أمكن، أن تجمع معلومات عن 

  تسربات النفايات المجمعة وتدرج تحليال مماثال في التقرير التجميعي النهائي.
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 ة التنفيذية:ناللج قررتو .85

خلص ايات والترة النفعلماً، مع التقدير، بالتقارير النهائية عن المشروعات التجريبية إلدا اإلحاطة   (أ) 
ريا ي؛ ولنيجيوئنديبمنها: للصين، المقدمة من اليونيدو وحكومة اليابان؛ ولكولومبيا، المقدمة من الي

 من اليونيدو؛ المقدمةوتركيا، 

 
س ال، الدروأن تأخذ في االعتبار، حسب مقتضى الحأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى و(ب)   

ها في ار إليالمستفادة من المشروعات اإليضاحية عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون المش
 الفقرة الفرعية (أ) أعاله، في تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة في المستقبل؛

 
المواد  المعلن عن التخلص من التجريبيوع علما بأن التقرير النهائي عن المشر واإلحاطة  (ج)  

 المستنفدة لألوزون للبنان لم يقدم لالجتماع الحادي والثمانين،
  

ه قرة (ج) أعالوأن تطلب من اليونيدو إعادة األرصدة غير المنفقة من المشروع المذكور في الف(د)     
 (د)؛79/18الى االجتماع الثاني والثمانين إعماال للمقرر 

 
 علما بما يلي أيضا:واإلحاطة     (هـ) 

 
ريبية (هـ)، تقرير تجميعي عن المشروعات التج 79/18)    أنه سيقدم، إعماالً للمقرر 1(

سائل للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون ومقارنة الدروس المستفادة وإدراج الم
 المتعلقة بتصميم المشروعات والتآزر مع المشروعات األخرى وفرص حشد الموارد

 لفة، إلى االجتماع الثاني والثمانين؛ وفعالية المشروعات من حيث التك

 
إلى  )     وستعاد أرصدة جميع مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون2(

 االجتماع الثاني والثمانين.

  )81/24(المقرر 

 
 الجاري تنفيذهاالجزء السادس: مشروعات تبريد المباني 

 
الجاري لمباني ت تبريد اعارومش في المحرز بالتقدم علماًية ذلتنفياللجنة ا حيطتوأ لرئيس البند الفرعي.قدم ا .86

  لي.دولك البنواإلنمائي دة المتحم األمانامج ربن ولياباوانسا رمتي فوحکمن قبل  تنفيذها

   2018المشروعات لعام  إنجازالتقرير المجمع عن        (ب)
  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/11 and Corr.1والتقييم الوثيقة  الرصد موظفي ةكبير تعرض .87
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الوكاالت  يجب أن تمتثل لهابوجوب تجنب اللجنة التنفيذية وضع متطلبات غير موضوعية  االقتراحتم  .88
  الثنائية.

إلى تقديم معلومات طلبتها اللجنة التنفيذية عند  احتاجتالتأكيد على أن الوكاالت المنفذة  األعضاءوأعاد أحد  .89
  المشروعات. إنجازتقديم تقاريرها عن 

  اللجنة التنفيذية: قررت .90

الوارد في الوثيقة  2018المشروعات لعام  إنجازعلما بالتقرير المجمع عن  اإلحاطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/11 and Corr.1؛ 

 إنجازأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين تقارير   (ب)
قارير قدم تتالمشروعات المستحقة لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية، أو، إذا لم 

 ديم؛للتق المشروعات المستحقة، أن تقدم أسباب عدم القيام بذلك والجدول الزمني الجديد إنجاز

الرئيسة والمتعاونة على التنسيق الوثيق عند االنتهاء من األجزاء الخاصة  المنفذة أن تحث الوكاالت   (ج)
روعات المشاز إنجالمشروعات للسماح للوكالة المنفذة الرئيسة بتقديم تقارير إنجاز بها في تقارير 

 كاملة وفقا للجدول الزمني؛

إلنجاز  هاوعميقة عند تقديم تقارير دقيقةمنفذة على إدراج دروس أن تحث الوكاالت الثنائية وال  (د)
 ؛المشروعات

دعوة جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى   (ه)
نفيذ المشروعات، عند االقتضاء، عند إعداد وتإنجاز الدروس المستفادة من تقارير  مراعاة

 ستقبلية.المشروعات الم

  )81/25(المقرر 

 
 تخطيط االعمال من جدول األعمال: 8البند 

  
ت فترة السنواتحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف والتخطيط المالي ل  (أ)    

  2020 - 2018الثالث 
 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/12قدم ممثل األمانة الوثيقة  .91

د يدنية تجزابما يتماشی مع مي، 2020 - 2018رة لفتافي ط يطلتخستفيد اثيقة ولهذه اء أن ألعضاد احل أقاو .92
ولن يكون تخصيص موارد إلضافية. ت اللنفقاصغيرة مساحة رك ترة لفتوارد لهذه المزام التظ أن االحالموارد، ولكنه 

رة الثالث سنوات ممكنا إال إذا: في المائة من ميزانية فت 40، الذي يمثل 2018مليون دوالر أمريكي لعام  230بقيمة 
في تلك السنة؛ وعدم حدوث خسارة بسبب ألية سعر الصرف الثابت؛ وتسديد  2018تم استالم جميع المساهمات لعام 

من الفائدة؛ وإعادة األموال من المشروعات  مليون دوالر أمريكي 2جميع المساهمات المستحقة غير المسددة؛ وإنتاج 
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ة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الحالي من المساهمات المنجزة؛ وتمويل أنشط
  .2019الطوعية اإلضافية. واستفسر أيضا عما إذا كان من الممكن تأجيل بعض شرائح التمويل حتى عام 

دد األطراف وردا على استفسار عضو آخر بشأن تخصيص الموارد لخطة األعمال الموحدة للصندوق المتع .93
 540بقيمة التناسبية، أوضحت األمانة أن المساهمات الطوعية اإلضافية لم تدرج في الميزانية  2020 – 2018للفترة 

  .2020 - 2018لخطة أعمال الفترة مليون دوالر أمريكي 

التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد ة طألنشت حول المناقشاأن اية ذلتنفياللجنة ظت االحو .94
ر اإطفي م تبينها لتي تالقضايا العامة علی ظرة النل واألعمادول اجن م(أ)  9د لبنر ااإطفي وروكربونية الهيدروفل

  يضاً. ل أألعمادول اجن مد لبنذا ابهالصلة  وثيقةت کانت، عارولمشراض استعا

لها وفي وقت الحق في االجتماع، ذكر أحد األعضاء أن مسألة مصادر التمويل للمساهمات الطوعية قد تم ح .95
وسيتم  2019في إطار ذلك البند من جدول األعمال، وأنه سيتم تأجيل شرائح التمويل لبعض المشروعات حتى عام 

ً لذلك. 2019تعديل تخصيص الموارد لعام  وأوضح ممثل األمانة أن هذه هي الشريحة الثالثة من التمويل لعام  وفقا
لصين في قطاع تصنيع أجهزة تكييف ليدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد اله 2018

. ومع ذلك، ومن خالل االستفادة 2019الجامدة الذي سيتم نقله إلى عام  وقطاع رغاوي البوليوريثان هواء الغرف
الكاملة من المساهمات الطوعية اإلضافية المتبقية لتمويل األنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في 

كي وزيادة تخصيص مليون دوالر أمري 35,6بقيمة  2018االجتماع الحالي، سيتم تخفيض تخصيص الموارد لعام 
مليون دوالر  194,4 ،2018بنفس القيمة. وبناء على ذلك، سيبلغ تخصيص الموارد المعدل لعام  2019الموارد لعام 

 174,6 ،2019في المائة من ميزانية فترة الثالث سنوات وسيكون تخصيص الموارد لعام  36أمريكي، ما يمثل 
 2020سيظل تخصيص الموارد لعام ون ميزانية فترة الثالث سنوات. في المائة م 32، ما يمثل مليون دوالر أمريكي

  دون تغيير.

 اللجنة التنفيذية: قررت .96

  :(أ)      اإلحاطة علما بما يلي
 

 2020 -2018)   التحديث بشأن تنفيذ خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 1( 
نحو الوارد في الوثيقة على ال 2020 -2018والتخطيط المالي لفترة الثالث سنوات 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/12؛ 
 
للمواد  دوالر أمريكي ألنشطة التخفيض التدريجي 21,912,004)  وأنه قدم المبلغ 2( 

والر د  11,290,807الهيدروفلوروكربونية إلى االجتماع الحادي والثمانين، شامال المبلغ
  ،2020 – 2018أمريكي الذي لم يدرج في خطة أعمال الفترة 

 
  ة من حكومتي كندا وألمانيا؛المقدم 2020 -2018)      وخطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة 3(
 
في المائة من  20اوز لم تتج 2020 -2018ومتي كندا وألمانيا للفترة )    وأن خطط أعمال حك4(

 المساهمات الثنائية للحكومات لفترة الثالث سنوات؛
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لمرحلة الثانية لقطاع رغاوي البوليوريثان الجامدة في ا 2018)     وأن الشريحة التمويلية لعام 5( 

خطة  للصين قد تم نقلها إلىمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 ؛2019األعمال الموحدة لعام 

 
لمرحلة القطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في  2018)     وأن الشريحة التمويلية لعام 6(

لى خطة قلها إالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين قد تم ن
  ؛ 2019األعمال الموحدة لعام 

ليون م 174,6، و 2018مليون دوالر أمريكي في عام  194,4وأن تعتمد تخصيص موارد بقيمة     (ب)
 ؛2020مليون دوالر أمريكي في عام  171، و 2019دوالر في عام 

طة خدة في (ج)    وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم جميع المشروعات واألنشطة المعتم
 ؛2020 - 2018ة الكاملة من الموارد المتاحة خالل فترة الثالث سنوات األعمال من أجل االستفاد

في  2019م في آخر اجتماع في عا 2020(د)      وأن تنظر في مدى توافر التدفق النقدي لميزانية عام 
عات/ ضوء: جمع الفائدة والعائد غير المتوقع من إعادة األرصدة غير المستخدمة من المشرو

اجمة نسائر التعهدات من فترة ثالث سنوات قبل تجديد الموارد السابق؛ وأي خ االتفاقات؛ وتسديد
آلية  مة عنعن عدم سداد التعهدات المتوقعة من تجديد الموارد السابق؛ وأي خسائر أو مكاسب ناج

  سعر الصرف الثابت.

  )81/26(المقرر 

 (ب)     التأخيرات في تقديم الشرائح
  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13الوثيقة قدم ممثل األمانة  .97

ون لها أي يکن لن التأخيرات في تقديم الشرائح بأئن إبالغها مطلمن امء أنه، رغم أنه كان ألعضاحد اأ لقاو .98
ل. وحدثت ألعماط ايطعلی تخللتأخيرات في تقديم الشرائح قد أثر لعالي وى المستل، إال أن االمتثااسلبي علی ر تأثي

لمتأخرة، وطالبت بالتحقيق في أسباب ذلك، ألنه قد توجد مشكلة نظامية قد تستدعي زيادة في عدد طلبات الشرائح ا
  تعديل توقيت تقديم طلبات الشرائح.

  :نة التنفيذيةاللج قررت .99

 :اإلحاطة علما بما يلي     (أ)  

، الوارد في الوثيقة الشرائح طلبات عن التأخير في تقديمتقرير ) 1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13 ؛ 

إزالة المواد الشرائح بموجب خطط إدارة طلبات التأخر في تقديم عن معلومات و  ) 2(
نمائي المقدمة من حكومة فرنسا وبرنامج األمم المتحدة اإلالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛للبيئة واليونيدو والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة
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ً  87من أصل  44 ه تم تقديمأنو ) 3( ً نشاطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  متعلقا
لوقت افي إلى االجتماع الحادي والثمانين  تقديمهم المستحقالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛المحدد

دارة ائح خطط إلشرا في تقديم طلبات تأخرالأن ب المعنيةالوكاالت الثنائية والمنفذة  وأفادت   ) 4(
لن  2018م تقديمها إلى أول اجتماع في عا قررإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الم

نتريال، ول مو، أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير على االمتثال لبروتوكيكون له أي تأثير
 لخاصةاة أي من البلدان المعنية لتدابير الرقاب عدم امتثالما يشير إلى  ه ال يوجدوأن

 ببروتوكول مونتريال؛ 

ر ة بالتأختعلقالم بخصوص القراراتإلى الحكومات المعنية  خطاباتسال أن تطلب من األمانة إرو   (ب) 
 هذا التقرير.الشرائح الواردة في المرفق الرابع بطلبات في تقديم 

 )81/27(القرار 

  من جدول األعمال: مقترحات المشروعات 9البند 
 

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

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14الوثيقة  األمانةقدم ممثل  .100

 التمويل المحجوب حتى يتم تقديم تقارير التحقق أو استيفاء شروط محددة         
  

نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخالمرحلة األولى من بق فيما يتعل، نهأألمانة ل اممثر کذ .101
، ألمانيامة وحکإبالغ تم المشاكل وجميع ، تم حل لمنقحاق لتحقر ايرتقم يدتقشريطة يلها وتمب حجم لتي توي امبابزل

دارة إة طخالمرحلة األولى من بق فيما يتعل. وبإمكان تحويل األموال الى زمبابوي ،في المشروع بصفتها وكالة ثنائية
د عين، وأآلاعة حتی وضولمروط الشم تستوف ال، يةودلسعابية رلعانية للمملکة وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إزا

  ) المذكور أعاله. 12( 81/2المذكور في القرار ، (و) 77/54 ررللمقدوق وفقا لصنالی ر أمريكي إالدو 966,254

المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية باالستمرار مطالبة برنامج األمم اللجنة التنفيذية  قررت .102
ألف الوارد في اتفاقها مع اللجنة  -8في مساعدة حكومة المملكة العربية السعودية الستيفاء الشروط المحددة في التذييل 

بعة من الرالشريحة امن كي دوالر أمري 966,254التنفيذية بالكامل، حتى يتمكن هذا البلد من تقديم طلب لمبلغ قدره 
اف ألطرد المتعدوق الصندالى إعيد اد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الذي ألموالة إدارة إزالى من خطة وألالمرحلة ا
  (و). 77/54ر فقا للمقرو

  )81/28(المقرر  
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واد لمالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رللمالتي لم تقدم بعد روعات لمشز انجار إيرتقا
 الجاري تنفيذهالثانية احلة رلمانية مع وبرکوروفلوروکلدرولهيا

عند تقديم مسألة المصروفات التي سيتم تحويلها بعد تقديم تقارير إنجاز المشروعات المتأخرة من المراحل  .103
 يطبق أي قرار يتعلق بالسياسات على الطلبات المستقبليةأنه وفقا لممارسة اللجنة الشائعة، س األمانةالسابقة، ذكر ممثل 

 .فقط

بصفة عامة راف العتم اتت وعارولمشز انجار إيرمية تقاأهعلی د لتأکيم ات، لمسألةهذه امناقشة  ءثناوأ .104
 واقترح بعض األعضاء أن تطبيق القواعد الحالية بصرامة أشدألمانة. ا المتأخرة إلىر يرلتقام ايدتقدم بة في عوبالصع

سيكون مفيدا، ليس فقط لألمانة بل للبلدان والوكاالت الثنائية والمنفذة أيضاً، ألن اإلجراء سيكون أكثر وضوحا. 
وأعرب آخرون عن تقديرهم للمرونة التي تظهرها األمانة عادة في مساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتهم. وكانت 

في التنفيذ، وشملت العملية عناصر خارجة عن سيطرة  معقدةة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
البلدان، مثل النظم اإلدارية للوكاالت المنفذة، التي أعاقت إنجاز المشروعات أحياناً. ومع ذلك، من المهم أن تكون 

مويل كانت البلدان في وضع يمكنها من المضي في تنفيذ جميع األنشطة الالزمة لالمتثال. ولوحظ أيضا أن شروط الت
 مذكورة بالفعل في االتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

اللجنة التنفيذية أنه لن يتم النظر في طلبات تمويل الشريحة الثانية أو الالحقة من المرحلة الثانية أو  قررت .105
اللجنة إذا وجد تقرير إنجاز  الالحقة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها

تم االنتهاء منها لم يقدم إلى األمانة قبل ستة أسابيع على األقل من االجتماع الذي تم  التيالمشروع من المرحلة السابقة 
 تقديم طلب الشريحة إليه.

  )81/29(المقرر (

 الموعد النهائي لتقديم المشروعات          
  

في االجتماعين السادس والسبعين والسابع والسبعين، عندما تم  التي نوقشت المسألةأشار ممثل األمانة إلى أن  .106
لتيسير  أمكن ذلككلما  المحددةالمواعيد النهائية  قبلمشروعات الاالتفاق على دعوة الوكاالت إلى تقديم مقترحات 

  األمانة في الوقت المناسب. استعراض

ي سياق عقد اجتماعين للجنة التنفيذية سنويا، ولكن قال آخرون بعض األعضاء المواعيد النهائية، خاصة ف أيد .107
ممثلو  ووصفإن المرونة كانت مهمة لتنفيذ المشروعات بيسر وطلب معرفة وجهات نظر الوكاالت المنفذة. 

وأعربوا عن قلقهم بأن كال والتقارير، المشروعات مقترحات إعداد في تعقيدات الالوكاالت المنفذة عقب ذلك بعض 
التعزيز لمواعيد النهائية المقترحة. وتم التأكيد على مشروعات صعوبة في االمتثال ل سيجدونالبلدان والوكاالت من 

ممثلو الوكاالت كذلك أقر . والنشاط أداءلمؤشرات الستخدام الحديث بسبب ااص تعقيد خالمؤسسي بصفتها 
هذه إلى استعدادهم لمناقشة  أشارواالعمل، ومع ذلك،  عبء من حيثيواجهها موظفو األمانة  التيبالصعوبات 

  المسألة.
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كي تمنح ل كشرط أساسيبمدة شهر قبل االجتماع جميع الوثائق األمانة  أن تنشر أحد األعضاء وطلب .108
أسابيع للوثائق  4نهائي بمدة الموعد هذا ال ه يمكن تحقيقأنوقال كبير الموظفين . يا الستعراضهمكاف اوقتاألعضاء 

مقترحات . واقترح أيضا امكانية تطبيق المواعيد النهائية لتقديم للنسخ المترجمةذلك قد ال يتحقق باللغة اإلنجليزية و
  من المرونة المبدئية لتجنب التأخيرات في المشروعات. بشيءولكن  والثمانين الثانيمن االجتماع  ابتداءالمشروعات 

مع الوكاالت المنفذة خالل المناقشات غير  اتفق عليها التيالمقترحة ممثل األمانة بالمواعيد النهائية  ثم أبلغ .109
من االجتماع  ابتداءً على أهمية تطبيق المواعيد النهائية بشكل صارم  أحد األعضاءالرسمية. وعقب عرضه، شدد 
  الثالث والثمانين للجنة التنفيذية.

  التنفيذية:  اللجنة قررت .110

مشروعات ذات متطلبات المشروعات والتمديد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات ذات الصلة لمقترحات   )أ(
 إبالغ محددة على النحو التالي:

عا أسبو 16قبل  ينبغي تقديم المراحل الجديدة من االتفاقات متعددة السنوات إلى األمانة بالكامل، )1(
 نظر فيها؛على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سي

 14كامل قبل ة بالوينبغي تقديم المشروعات االستثمارية القائمة بذاتها للمواد الهيدروفلوروكربوني  )2(
ستوى أسبوعا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها، بصرف النظر عن م

 تمويلها المطلوب من الصندوق المتعدد األطراف؛

اليين م 5أكثر من منها يبلغ مجموع تكلفة المشروع  التيات وينبغي تقديم مقترحات المشروع )3(
من  دوالر أمريكي، شامالً تكاليف دعم الوكاالت وبغض النظر عن مستوى التمويل المطلوب

لتنفيذية الذي أسبوعاً على األقل من اجتماع اللجنة ا 12الصندوق المتعدد األطراف بالكامل، قبل 
 سينظر فيها؛

يين مال 5أقل من  منها يبلغ مجموع تكلفة المشروع التيت المشروعات وينبغي تقديم مقترحا )4(
اجتماع اللجنة  أسابيع على األقل من 10دوالر أمريكي، شامالً تكاليف دعم الوكاالت بالكامل، قبل 

 التنفيذية الذي سينظر فيها؛

 لبالكامل، قب المؤسسي، التعزيز، بما في ذلك طلبات تجديد والتعديالتوينبغي تقديم برنامج العمل  )5(
 أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها؛ 8

ا تقارير مطلوب لهالمشروعات الو المتأخرة في التنفيذمشروعات ال عنتقديم التقارير  ينبغي   )6(
جتماع قل من اأسابيع على األ ثمانيةمعلقة، بالكامل قبل ال المسائلمشروعات ذات الحالة اضافية و

  اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها؛ 

يع على أساب 10تقديم جميع المشروعات األخرى ذات متطلبات إبالغ خاصة بالكامل قبل  ينبغي )7(
  األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها؛ 

في  الواردة   المطبقةقبل المواعيد  النهائية مشروعات التشجيع الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم   )ب(
  ) أعاله؛7) إلى (أ)(1الفقرات الفرعية من (أ)(
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  :تشير إلىأن   )ج(

) أعاله سيجرى 7أ)() إلى (1في الفقرات الفرعية من (أ)(أن المواعيد النهائية للتقديم المشار إليها  )1(
قط، فالجتماع ا، أن في هذا مفهوماوالثمانين، على أن يكون  الثانيمن االجتماع  ابتداءً تطبيقها 

ت مقترحا لم تتمكن من تقديم التيبالمرونة تجاه الوكاالت الثنائية والمنفذة  التحلي ينبغي
صوص مشروعات محددة أو مشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة طبقا للمواعيد النهائية المن

 عليها؛

) إلى 1ن (أ)(مي الفقرات الفرعية فأنه سيجرى استعراض المواعيد النهائية للتقديم المشار إليها  )2(
 .2019) أعاله في آخر اجتماع للجنة التنفيذية في عام 7(أ)(

  )81/30(المقرر (

 

 ينالمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الحادي والثمان
 

 طلبات التمويل لألنشطة التمكينية
 

 االستثمارية المستقلة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونيةطلبات التمويل للمشروعات 
  

  األمانة هذين البندين الفرعيين. ممثلعرض  .111

نظرت اللجنة التنفيذية في مسألة مصدر التمويل لألنشطة التمكينية إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية. وقال  .112
لمقررات السابقة للجنة التنفيذية، بما فيها المقرران وفقا لعدة أعضاء إن المساهمات الطوعية اإلضافية من المانحين، 

مت  1(د)، ينبغي أن تستخدم لتمويل األنشطة التمكينية، مع إيالء األولوية لبلدان المجموعة 79/45) و2(د)(77/59
روكربون ، في حين يمكن أن تستخدم أي مبالغ متبقية بعد تلك العملية لتمويل مشروعات الهيدروفلو5المادة  بلدان

االستثمارية المستقلة. وأعرب عدة أعضاء عن تفضيلهم استخدام التمويل الطوعي اإلضافي المتاح حالياً، مع إيالء 
ة الخاصة ببلدان األولوية لألنشطة التمكينية، واستكماله بتمويل من الميزانية العادية عند االقتضاء، بما يشمل األنشط

لبدء ها المانحون تحديداً لتقديم دعم احظ بعض األعضاء أن تلك المبالغ قد خصص. وال5بلدان المادة من  2المجموعة 
السريع في تنفيذ تعديل كيغالي وينبغي مواصلة استخدامها لهذا الغرض. وأشار أحد األعضاء إلى أن تجديد الموارد 

ا من الميزانية العادية الحالي يشمل اعتماداً لمشروعات الهيدروفلوروكربون االستثمارية، ومن ثم بمكن تمويله
  للصندوق المتعدد األطراف، بحيث تُترك المساهمات اإلضافية لألنشطة التمكينية.

عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد، ومنها أنه ما زال يوجد  إلرشادمراعاة عدد من المسائل  ويجب، مع ذلك، .113
التمويلية، ومدى كفاية األموال المتاحة حالياً لتغطيتها، ، واحتياجات هذه البلدان بعد التمويل تطلبعدد من البلدان لم 

  .5بلدان المادة لف االحتياجات التمويلية لجميع وأفضل كيفية لتلبية مخت

بضرورة  هناك اعترافوفيما يتعلق بالمشروعات االستثمارية المرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية،  .114
ً لوضع مبادئ توجيهية  إجراء تحليل لتوزيع المشروعات على القطاعات واألقاليم، في جملة معايير أخرى، دعما
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. وقال عضو آخر إنه يلزم بيان القيمة 79/45 و (ز)78/3 بالمقررين عمالتكاليف المواد الهيدروفلوروكربونية، ل
  مؤسسات أخرى.اإلضافية لهذه المشروعات، على سبيل المثال في تعزيز نقل التكنولوجيا أو في التمويل المشترك مع 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت، مستفيضة إجراء مناقشات وبعد .115

 لموادفيما يتعلق بمصدر التمويل لألنشطة التمكينية والمشروعات االستثمارية المرتبطة با  )أ(
 الهيدروفلوروكربونية:

 
ل جميع الطلبات الخاصة باألنشطة التمكينية  )1( مقدمة ال 5ادة الم من بلدان 1لمجموعة لأن تموَّ

 لطوعيةإلى االجتماع الحادي والثمانين والمدرجة للموافقة الشمولية من المساهمات ا
ل الطلب ،5المادة  بلداناإلضافية المقدمة من عدد من البلدان غير  ات المقدمة وأن تموَّ

 ألطراف؛من االشتراكات العادية في الصندوق المتعدد ا 5المادة من بلدان  2لمجموعة ل

 
ل  )2( لدان ي من بألطلبات تمويل األنشطة التمكينية المقدمة إلى االجتماعات المقبلة أن تموَّ

المساهمات  التي لم تتقدم بعد بأي طلب من هذا القبيل من 5المادة من بلدان  1المجموعة 
اف األطر الطوعية اإلضافية قدر اإلمكان، ومن االشتراكات العادية في الصندوق المتعدد

 المساهمات الطوعية اإلضافية؛ منيد من التمويل في حالة عدم توافر مز
 

ل طلبات تمويل األنشطة التمكينية المقدمة في االجتماعات المقبلة أل )3( لدان بي من أن تموَّ
االشتراكات  التي لم تتقدم بعد بأي طلب من هذا القبيل من 5المادة من بلدان  2المجموعة 

 العادية للصندوق المتعدد األطراف؛
 

ن بلداعة ية اإلضافية المقدمة من مجموأي أرصدة متبقية من المساهمات الطوعأن تستخدم  )4(
انين لتمويل بعد تمويل األنشطة التمكينية في االجتماع الحادي والثم 5المادة  غير بلدان

ً المشروعات االستثمارية المستقلة المرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، وف  رارلققا
 ، وذلك بعد إيالء األولوية لألنشطة التمكينية.(د) 79/45 اللجنة التنفيذية

  )81/31(المقرر 
 التمكينية لألنشطةتنفيذ المشروعات  مدة

  
المقرر المشار إليها في شهراً لألنشطة التمكينية (  18فيما يتعلق بفترة تنفيذ المشروعات المحددة بــ  .116
 لدراسة 5)، حّث عدة أعضاء على بعض المرونة في هذا الصدد من أجل إتاحة مزيد من الوقت لبلدان المادة 79/46

. ورغم وجود توافق في اآلراء على أن هذا التمديد لفترة المرجوةالنتائج  تحقق لكيالتي تريد تنفيذها  المشروعات
شهراً الحالية للتنفيذ، مع إتاحة خيار تمديدها، عند  18قاء على فترة الــ تنفيذ المشروعات ضروري، فقد اتُِّفق على اإلب

  المشروع. اعتمادشهراً بعد  30االقتضاء، بحيث ال تتجاوز هذه الفترة 

  اللجنة التنفيذية: قررت .117
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هراً لهذه ش 18الموافقة على األنشطة التمكينية، أن تُبقي على فترة التنفيذ المحددة بــ  عند  )أ(
 12زيد عن يتلك الفترة إذا لزم األمر بما ال  تمدد)، وأن 3(د)(79/46المقرر ب عمال المشروعات

ما تتلقى الموافقة على المشروع)، عندتاريخ شهراً من  30شهراً (بحيث تكون المدة اإلجمالية 
 لتمديد؛األمانة طلباً رسمياً ل

 
في  جزتأنلتي الوكاالت الثنائية المنفذة تقديم تقرير نهائي عن األنشطة التمكينية ا منأن تطلب   )ب(

تي فية الفيه الدروس المستفادة عن الكي تبينغضون ستة أشهر من تاريخ االنتهاء من المشروع، 
 تدعم بها أنشطة البدء السريع اتخاذ إجراءات مبكرة لتنفيذ تعديل كيغالي.

 
 

 )81/32(المقرر 

 الموافقة الشمولية

 
لمواد ة إزالة اطة إداربخ المتعلقة التي ينخفض فيها حجم االستهالك التفاقاتهمتقارير التحقق من امتثال البلدان 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
استرعى الرئيس االهتمام الى قائمة البلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك الواردة في الوثيقة  .118

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14  والتي سيقدم التمويل لها بشأن تقارير التحقق، وأشار الى أن اليونيب أبلغ
الوثيقة، بانه لن يتسنى إجراء التحقق في جمهورية أفريقيا الوسطى نتيجة لألوضاع الصعبة هذه األمانة، منذ صدور 

  تحقق في مدغشقر. . وعقب مشاورات مع اليونيب، اقترح إجراء عمليةهناكالسائدة 

وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في تعديالتها على برامج عملها ذات  .119
تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي زائد 30,000 بقيمةالصلة المقرر تقديمها لالجتماع الثاني والثمانين تمويال 

التالية  5ان المادة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد لمرحلة األولىلإلجراء تقارير تحقق 
 ومالوي ومدغشقر الشعبيةجمهورية الو الديمقراطية و وغامبيا وفيجي كوباالبهاما، و ألبانيابلدا:  16 البالغ عددهم

 نستان وأوغندا.تركماو النكاسريو وصربيا يبيسان تومي وبرينسوسانت لوتشيا و والنيجر ومنغوليا

 

  )81/33(المقرر 

  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية
 

استرعى الرئيس االهتمام الى قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية الواردة في المرفق األول بالوثيقة  .120
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/14  وعلى وجه الخصوص الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطط إدارة

بالموافقة عليها بشرط عدم صرف األموال  نية لترينداد وتوباغو، والتي أوصيإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو
  . 2017الى  2015 من الى أن يصل تقرير التحقق عن الفترة
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أن ترينداد  يبينتقرير التحقق الذي  2018يونيه/ حزيران  7يوم  ستلمتاوأشار ممثل األمانة الى أن األمانة  .121
وتوباغو قد حققت أهداف اإلزالة ذات الصلة، وأن نظامها الخاص بالتراخيص قد دخل حيز التنفيذ. ولذا اقترح إزالة 

معلومات جديدة عن استخدام الشرط المشار إليه أعاله. وأضاف ممثل األمانة قائال إن اليوئنديبي قدم في األيام السابقة 
تكنولوجيا مختلفة عن تلك الموافق عليها. ولم تتمكن األمانة من  الرغاوىفي قطاع  المستفيدة تآإحدى المنش

هذه المسألة خالل االجتماع الثاني والثمانين في استعراض هذه المعلومات بالتفصيل ولذا اقترح أن تنظر اللجنة 
  المقدم من اليوئنديبي.استنادا الى التقرير المفصل 

التي لم زيز المؤسسي تلك وخالل المناقشات الالحقة، أشار أحد األعضاء الى أنه يتعين حذف مشروعات التع .122
غير كاملة، من قائمة المشروعات  التي قدم عنها تقاريرفي الموعد المحدد أو  تقارير تنفيذ البرامج القطرية عنهايقدم 

  .لموافقة الشموليةبها لالموصي 

األمانة بأن توضح ما إذا كانت اللجنة قد رفضت أبدا في السابق أن تمنح الموافقة من وطلب عضو آخر  .123
أو لتقديم تقرير غير كامل. ورد ممثل تقرير تنفيذ البرنامج القطري الشمولية لمشروع تعزيز مؤسسي لعدم تقديم 

لمؤسسي تقدم للموافقة الشمولية ما لم تكن بيانات ، لم تكن مشروعات التعزيز ا52/5األمانة أنه حتى اعتماد المقرر 
تعزيز المؤسسي للموافقة لمشروعات اتقدم األمانة س ،البرنامج القطري قد قدمت أيضا. غير أنه منذ اعتماد هذا المقرر

لسنوات ل ةامج القطريبيانات البر في سنة معينة بشرط تقديمغير االجتماع األخير اجتماعات  قدمت إلىالتي الشمولية 
  السابقة.

اللجنة التنفيذية على أن تحذف من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية  وافقتوعقب المناقشات،  .124
الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام، وطلب طلب 

ية لترينيداد وتوباغو، وأن إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة
 (ه) من جدول األعمال: المشروعات االستثمارية.9البند  في إطار فردية بصفة تنظر فيهما

  اللجنة التنفيذية: قررتو .125

ي المرفق بينة فأن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل الم  )أ(
روط صلة والشالمدرجة في وثائق تقييم المشروع ذات التقرير مع الشروط واألحكام بهذا ال[الخامس] 

 التي أرفقتها اللجنة التنفيذية بالمشروعات؛
 

لى عوافقة لمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي تدرج في الموافقة الشمولية الموبخصوص ا  )ب(
 ر؛التقري بهذا [السادس]المالحظات التي ستبلغ للحكومات المتلقية على النحو الوارد في المرفق 

 

  )81/34(المقرر 
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  التعاون الثنائي  (ب)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/15قدم الرئيس الوثيقة  .126

أمين الخزينة تعويض تكاليف المشروعات الثنائية المعتمدة في االجتماع الحادي  مناللجنة التنفيذية  وطلبت .127
 والثمانين على النحو التالي:

ام ئية لعدوالر أمريكي (شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة كندا الثنا 1,017,237  )أ(
 ؛2018

دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة ألمانيا الثنائية لعام    222,182و  (ب)
 ؛2018

دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة إيطاليا الثنائية لعام   371,762و  (ج)
 ؛2018

مة اليابان الثنائية لعام دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكو  90,400و  (د)
 ؛ 2018

دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة إسبانيا الثنائية   1,192,731و  (ه)
  .2018لعام 

  )81/35(المقرر 

 برامج العمل  (ج) 
 

 ؛2018برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام       )1(

برنامج األمم  ممهدة قطنشالتي تحتوى على تسع أ OzL.Pro/ExCom/81/16/UNEP ثيقةولعرض الرئيس ا .128
حلة رللمت عارومشداد إلعت لباث طثالد الدعم المؤسسي ويدتجروع لمش ب واحدلويتألفوا من طالمتحدة اإلنمائي 

قنية دة التلمساعاعلی ول للحصت لباس طخمونية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة طط إدارة إزاخن لثانية ما
كجزء من قائمة المشروعات المقدمة من أجل الموافقة الشاملة  وأن الجميع قد تمت الموافقة عليهمنية، لتمکيلألنشطة ا
  تم تبينها أثناء استعراض المشروعات، أعاله. التيجدول األعمال، نظرة عامة على القضايا ن ـم(أ)  ٩البند  في إطار

 ؛2018لمتحدة للبيئة لعام برنامج عمل برنامج األمم ا (2)       

ً قدمهم برنامج  79تحتوى على  التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/17عرض الرئيس الوثيقة .129 نشاطا
ً لتجديد مشروعات الدعم المؤسسي وثمان طلبات إلعداد المشروعات للمرحلة  22األمم المتحدة للبيئة يشملوا  طلبا

الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما فيها طلب إعداد المرحلة الثانية من الخطة 
لباً ط 49، و دئلهاط المحيزر اجدان بلبلدا من  12عدد نية لوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة ة إزااإلقليمية إلدار

كجزء من قائمة المشروعات  وأن الجميع قد تمت الموافقة عليهمنية، لتمکيدة الفنية لألنشطة المساعاعلی ول للحص
تم تبينها أثناء  التياألعمال، نظرة عامة على القضايا جدول ن ـم(أ)  ٩البند  في إطارالمقدمة من أجل الموافقة الشاملة 
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استعراض المشروعات، أعاله. وتتضمن الوثيقة أيضاً تقريراً عن استراتيجية وخطة عمل دومينيكا من أجل مساعدة 
  .80/82العودة إلى مستوياته في التنفيذ ما قبل اإلعصار وفقاً للمقرر  علىهذا البلد 

 )80/82لمؤسسي لدومينيكا المعتمد في االجتماع الثمانين (المقرر ا للتعزيزالتمويل الخاص 
  

  :التنفيذيةاللجنة  قررت .130

ئة، تحدة للبيمم المالجهود التي تبذلها حكومة دومينيكا، بمساعدة برنامج األبمع التقدير  علما اإلحاطة  )أ(
واد والمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الملهذا البلد المؤسسي  التعزيزلتنفيذ مشروع 

نية روكربولمواد الهيدروفلولالهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي 
 ؛ 2017عقب الدمار الناجم عن اإلعصار الذي حدث في سبتمبر/ أيلول 

 
ً و  )ب( ودة إلى في الع مساعدة دومينيكابالتقرير المتعلق باالستراتيجية وخطة العمل لأيضا اإلحاطة علما

 مستوياتها في التنفيذ السابقة لإلعصار الذي قدمه برنامج األمم المتحدة للبيئة.
 
  )81/36(المقرر 

 ؛2018برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام (3)       

ً  قدمتها  17تحتوى على  التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/18عرض ممثل األمانة الوثيقة .131 نشاطا
المؤسسي وست أنشطة إلعداد المشروعات للمرحلة الثانية من  التعزيزن لتجديد مشروعات ويتألفوا من طلبياليونيدو 

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وثمان طلبات للمساعدة الفنية لألنشطة التمكينية، وأن الجميع قد 
جدول ن ـم(أ)  9البند  في إطاركجزء من قائمة المشروعات المقدمة من أجل الموافقة الشاملة  مليهتمت الموافقة ع

تم تبينها أثناء استعراض المشروعات، أعاله،  ومقترح واحد إلعداد مشروع  التياألعمال، نظرة عامة على القضايا 
أ إلى الهيدروفلوروأوليفينات وثاني أكسيد الكربون 134-مرتبط بالهيدروفلوروكربون للتحول من الهيدروفلوروكربون

  فة فردية.بتكنولوجيا اإللتصاق في قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط في الصين، للنظر فيه بص

  

إلى الهيدروفلوروأوليفينات وثاني أكسيد الكربون  134a -عداد مشروع للتحويل من الهيدروفلوروكربونإ
 يونيدو)ال(   ولسترين المسحوبة بالضغط في الصيبتكنولوجيا االلتصاق في مصنع رغوة الب

 
اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب المقدم من اليونيدو، إلعداد مشروع للتحويل من  قررت .132

بتكنولوجيا اإللتصاق في مصنع رغوة  الهيدروفلوروأوليفينات وثاني أكسيد الكربونإلى  134a -الهيدروفلوروكربون
دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  30,000المسحوبة بالضغط في الصين، بقيمة  البولسترين

لدعم البدء  5دوالر أمريكي، تؤخذ من المساهمات اإلضافية التي قدمتها مجموعة من البلدان غير بلدان المادة  2,100
ية، على أن يكون مفهوما أن الموافقة على إعداد تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونفي السريع 

  مقترح المشروع أو مستوى تمويله عند تقديمه لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية.على المشروع ال تعني الموافقة 

  )81/37(المقرر 
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 .2018برنامج عمل البنك الدولي لعام       )4(

تحتوى على طلب واحد للمساعدة الفنية  التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/19عرض ممثل األمانة الوثيقة  .133
تمت الموافقة عليه كجزء من قائمة المشروعات المقدمة من أجل  الذي الدوليلألنشطة التمكينية مقدم من البنك 

، نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات، المذكورة (أ) 9د ـلبنا في إطارالموافقة الشاملة 
 اعاله.

 ))1(ب)(80/55التقرير النهائي عن استعراض الهيكل الشامل لبرنامج المساعدة على االمتثال (المقرر   )(د

)، قدم اليونيب التقرير النهائي عن 1(ب)(80/55(ج) و77/38المقررين ب عمال أشار ممثل األمانة إلى أنه،  .134
استعراض الهيكل الشامل لبرنامج المساعدة على االمتثال وعملياته وهيكله اإلقليمي. ويرد التقرير النهائي في 

 .1التصويب و UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/20الوثيقتين 

االحتياجات الناشئة  قرير، والتي ستكون مفيدة عند تلبيةوأعرب األعضاء عن دعمهم لنتائج واستنتاجات الت .135
 5. وكان برنامج المساعدة على االمتثال أحد نجاحات بروتوكول مونتريال، ولكن تحتاج بلدان المادة 5بلدان المادة ل

 ولكي. تلك التي يفرضها تعديل كيغالي وخاصةً إلى المزيد من المساعدة على االمتثال للتصدي للتحديات الجديدة، 
  يتمكن برنامج المساعدة على االمتثال من مساعدة تلك البلدان، قد يحتاج إلى موارد إضافية.

  اللجنة التنفيذية: قررت .136

ا عنعلما بالتقرير النهائي  اإلحاطة  )أ( ى االمتث اعدة عل امج المس امل لبرن وارد استعراض الهيكل الش ل ال
 ؛1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/20في الوثيقتين 

ال  )ب( ى االمتث اعدة عل امج المس ل برن ة وخطة عم ديم ميزاني ام  أن تطلب من اليونيب أن يحدد، لدى تق لع
ل للبرنامج، التغييرات المقترحة على الهيكل الشامطريقة تفعيل إلى االجتماع الثاني والثمانين،  2019

ع ،اللجنة التنفيذية فيهانظر كي تل ق م ابقة ذات الصل بما يتواف ررات الس امجة بشأن المق المساعدة  برن
 وتمويله.على االمتثال 

  )81/38(المقرر 

 
 المشروعات االستثمارية     (ه)  

 المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لى)والشريحة األ -بنغالديش: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية 
  اليونيب)(اليوئنديبي و

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/23عرض ممثل األمانة الوثيقة  .137

الحظر على فرض األعضاء، قائال إنه تم تحديد توقيت  طرحهاورد ممثل اليوئنديبي فيما بعد على أسئلة  .138
للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة  22- استيراد أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون
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الحجم، على وجه الخصوص، بإكمال تحويالتها. كما أوضح أنه لم تكن هناك أي تكاليف لوحدة رصد وتنفيذ المشروع 
لكن هناك حاجة اآلن إلى وحدة رصد وتنفيذ المشروع في مشاركة شركة واحدة فقط، و بسببفي المرحلة األولى 

  ضوء نطاق المرحلة الثانية.

  اللجنة التنفيذية: قررت .139

واد   )أ( ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ى المرحل دأ، عل ث المب ن حي ق، م أّن تواف
رة نغالديش للفت ة لب ن الهيدروكلوروفلوروكربوني ى  2018 م واد  2025إل تهالك الم ض اس لخف

بة الهيدر ة بنس اس  67,5وكلوروفلوروكربوني ط األس ن خ ة م ي المائ ولف ام  بحل غ 2025ع ، بمبل
ةبقدوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة  5,356,014دوالر أمريكي، يتألف من  6,334,430  يم

ديبي و 374,921 ي لليوئن ة  534,680دوالر أمريك دعم للوكال اليف ال د تك ي زائ  ةبقيمدوالر أمريك
 دوالر أمريكي لليونيب؛  68,815

 علما بالتزام حكومة بنغالديش بما يلي : تحيطأن   )ب(

ط األس 67,5تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  )1( اس في المائة من خ
 ؛ 2025للبلد بحلول عام 

ى و )2( دة عل واء المعتم ف اله زة تكيي تيراد أجه نيع واس ى تص ر عل رض حظ ف
انون  1بحلول طن من غاز التبريد  1,5بريد تصل إلى تبقدرة  22-الهيدروكلوروفلوكربون ك

 ؛2024الثاني/يناير 

م و  )ج( ن  24,01أن تخص ة م واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ن الم تنفاد األوزون م درات اس ن ق ن م ط
 االستهالك المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛

واد و  )د( تهالك الم ض اس ة لخف ة التنفيذي نغالديش واللجن ة ب ين حكوم اق ب ى االتف ق عل أن تواف
واد   ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ا للمرحل ة وفق الهيدروكلوروفلوروكربوني

 بهذا التقرير؛ [السابع]الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في المرفق 

ةو  )ه( ن المرحل ى م ريحة األول ى الش ق عل واد  أن تواف ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م الثاني
دوالر  2,698,706الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة بمبلغ قدره 

ة  2,142,405أمريكي، يتألف من  ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك والر د 149,968دوالر أمريكي زائ
ديبي، و ي لليوئن ي، 360,000أمريك ة  دوالر أمريك ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك والر د 46,333زائ

 أمريكي لليونيب.

  )81/39(المقرر 

ديبي (اليوئن )ولىالشريحة األ -(المرحلة الثانية  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنيجيريا: خطة 
 واليونيدو وحكومة إيطاليا)

 .1التصويب و UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/47 الوثيقتينقدم ممثل األمانة  .140
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وأعرب األعضاء عن تقديرهم للمقترح الشامل. وطرحت بعض األسئلة بشأن استهالك المواد  .141
اللجنة على إجراء مناقشات غير  ووافقتالتكنولوجيا في قطاع التبريد التجاري،  واختيارالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 رسمية حول هذه المسألة.

  اللجنة التنفيذية: قررت، وبعد ذلكً  .142

ق  )أ( ن أن تواف واد  ،م ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ى المرحل دأ، عل ث المب حي
ا  ة لنيجيري ن الهيدروكلوروفلوروكربونيّ رة م ى  2018للفت ض  2023إل ل خف ن أج تهالك م اس

ام في المائة من خط األساس في 35الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  بة  2020 ع ي  51.35وبنس ف
يا ة ف ام لمائ غ 2023 ع دره بمبل ي، ي 9,546,759 ق ن دوالر أمريك ألّف م دوالر  8,210,472ت

ة  م الوكال اليف دع د تك ي زائ ةأمريك ديبي، و 574,733 بقيم ي لليؤن  دوالر 176,837دوالر أمريك
ة  ة البالغ م الوكال اليف دع د تك ي زائ دو، و  307,076أمريك ي لليوني ر دوال 503,425دوالر أمريك

دو ودوالر أمريكي  15,915 بقيمةأمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  د  503,425لليوني اليف تك زائ
 لحكومة إيطاليا؛ دوالر أمريكي ,65,377بقيمة دعم الوكالة 

 يلي: علًما بالتزام حكومة نيجيريا بما اإلحاطة  )ب(

)i( في المائة من خط األساس  35المواد الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة ض استهالك يتخف
 ؛2023عام في في المائة  51,35وبنسبة  2020 عام في

)ii( المواد كافة استيراد ، 2020يناير/كانون الثاني  1بحلول  ،حظر
لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة وغازات التبريد القائمة على خليط من ا

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون، باستثناء الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
 ؛22- والهيدروكلوروفلوروكربون

)iii( استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون ،2023يناير/كانون الثاني  1، بحلول حظر -
 سابقةت في البوليوالالموجود ب 141-ب، بما في ذلك الهيدروكلوروفلوروكربون141

 ؛)4(ج)(61/47، عمالً بالمقّرر الخلط المستوردة

ي علما أيضا بأن الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيحاطة واإل  )ج( ة ال تعن
واد الهيدروكلوروفلو تقديماستبعاد نيجيريا من  ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ةالمرحلة الثالث ، روكربوني

 .2020 عام قبل ليس

الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك قدرات استنفاد األوزون من طنا من   140,26أن تخفض   )د(
  للتمويل؛ المتبقي المؤّهل

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذيّة لتخفيض استهالك المواد   )ه(
الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  ؛ ا التقريربهذ امنالثالهيدروكلوروفلوروكربونيّة، الواردة في المرفق 

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد   )و(
دوالر  3,278,714الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لنيجيريا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بقيمة 

دوالر  182,000 بقيمةدوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  2,600,000أمريكي، تتألّف من 
دوالر  15,915 بقيمةدوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  176,837أمريكي لليؤنديبي، و
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دوالر   34,937بقيمةدوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  269,025أمريكي لليونيدو، و
 أمريكي لحكومة إيطاليا؛

  )81/40(المقرر 

 من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمرحلة األولى والمرحلة الثانية طلب شريحة من ا

األولى،  لمرحلةدولة بوليفيا المتعددة القوميات: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ا
  (اليونيدو) الشريحة الرابعة)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/25عرض ممثل األمانة الوثيقة  .143

  اللجنة التنفيذية: قررت .144

  علما بما يلي: اإلحاطة  (أ)  

ة عنالتقرير المرحلي  )1( ى من خطة إدارة إزال ة األول ن المرحل ة م واد  تنفيذ الشريحة الثالث الم
 الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات؛ 

  
ديثاال سيدرج )2( دو تح ن خط ،يوني ة م ريحة الرابع ذ الش ن تنفي ي ع ر المرحل ن التقري زء م ة كج

ت تقرير تنفيذ توصيا فيبشأن التقدم المحرز إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 
حسين وت يشمل تعزيز نظام إصدار التراخيص التحقق المقدم إلى االجتماع الحادي والثمانين،

ت وتعزيز إجراءا ة والجمارك وتدريب إضافي للجمارك،االتصال بين وحدة األوزون الوطني
 تسجيل البيانات،

 
تمر  )3( امج وسيس ز البرن ل تعزي ن أج ة م ة الحكوم ي معاون ال ف ى االمتث اعدة عل ب للمس يوني

 مؤسساتها الوطنية المتعلقة بتنفيذ بروتوكول مونتريال؛
 

حدة وضمان استمرارية يونيب للمساعدة على االمتثال تقريرا بشأن جهود البرنامج  وسيدرج  )4(
 عشر) (المرحلة الحادية األوزون الوطنية في الطلب التالي لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي

  للبلد؛

الموافقة على الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و  (ب)
دوالر  30,000، بمبلغ 2019 -2018 للفترة الشريحة المقابلة  لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، وخطة تنفيذ

  دوالر أمريكي ليونيدو. 2,700 بقيمةأمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة 

  

  )81/41(المقرر     
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 )لرابعةاو  الثالثة تانلشريحا -(المرحلة األولى  الهيدروكلوروفلوروكربونيةبوروندي : خطة إدارة إزالة المواد 
  (اليونيب واليونيدو)

  
وأضاف أن األمانة قد أُبِلغت، بعد إصدار هذه . UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/26األمانة الوثيقة  ممثلعرض  .145

الوثيقة، بأن اليونيب يساعد حكومة بوروندي بالفعل في إعداد طلب يقدَّم إلى أمانة األوزون لتنقيح بيانات استهالك المواد 
  من بروتوكول مونتريال.  7الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم اإلبالغ عنها بموجب المادة 

  لتنفيذية:اللجنة ا وقررت .146

 أن تحيط علًما:  (أ)
  

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من   )1(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية في بوروندي؛

  
للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهالك المواد  المعدلةبأّن نقطة البداية   )2(

 إلى استناداطن من قدرات استنفاد األوزون،  2,10الهيدروكلوروفلوروكربونية حددت بـ 
  د؛ي البلاالجتماعية واالقتصادية الراهنة ف الظروف خاصةً فياستعراض مستويات االستهالك، 

  
بأّن التمويل اإلجمالي للمرحلة األولى الذي أقّرته اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ في   )3(

اس في المائة من خط األس 35 بنسبةاجتماعها الخامس والستين من أجل تحقيق تخفيض 
 من دوالر أمريكي، بدالً  332,000الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدره 

ويل )؛ وبأن الحدّ األقصى للتم12(و)(60/44عمًال بالمقرر  دوالر أمريكي، 210,000
 قدرهاة لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيهذا البلد إلزالة إجمالية ل الذي أهلالمتبقي 

التعديالت  ه ستجري)؛ وبأنّ 12(ج)(74/50دوالر أمريكي عمًال بالمقرر   418,000
طة إدارة إزالة المواد خاعتماد المرحلة الثانية من لتمويل خالل لالالزمة 

  بوروندي؛لالهيدروكلوروفلوروكربونية 
  
بأّن أمانة الصندوق قد حدَّثت االتفاق المبرم بين حكومة بوروندي واللجنة التنفيذية، الوارد   )4(

ألف، فيما  -2لف وأ -1التذييلين و 1هذا التقرير، وبخاصة الفقرة ب ]التاسعالمرفق [في 
 يحل محل لمعدلاالمحدَّث  االتفاقلإلشارة إلى أّن  16، والفقرة المعدلةيتعلق بنقطة البداية 

  الخامس والستين؛  االجتماعاالتفاق الذي تم التوصل إليه في 
  

الشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  تعتمدأن   (ب)
 بقيمة 2020 – 2018الشريحة للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونية في بوروندي وخطة تنفيذ

 8,294 مةتكاليف دعم الوكالة بقي دوالر أمريكي زائد 63,800تألف من ، تأمريكي دوالر 159,294
والر د 7,200 تكاليف دعم الوكالة بقيمة دوالر أمريكي زائد 80,000لليونيب، و دوالر أمريكي

  أمريكي لليونيدو.
 

  )81/42(المقرر  
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يونيب وال ي(اليوئنديب إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) الصين: خطة إدارة
  وحكومة اليابان) واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا

المرحلة الثانية من خطة إدارة ب المعني UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29وثيقة القسما من  األمانةقدم ممثل  .147
  الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.إزالة المواد 

 يالصناعوالمرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري  إطار المسائل الناشئة في
  (اليوئنديبي)

خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء من  المرحلة الثانيةفيما يتعلق بالمسائل المبينة في الوثيقة الناشئة في إطار  .148
  اللجنة التنفيذية عدم وجود أي إجراء مطلوب خالل هذا االجتماع. قررتالتجاري والصناعي، 

لغرف ييف هواء اخطة قطاع تصنيع أجهزة تك -الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (اليونيدو) الشريحة الثانية) ومضخات الحرارة وسخانات المياه (المرحلة الثانية،

بطلب  المعني UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29الوثيقة  القسم الوارد فينظر اللجنة الى  استرعي .149
تمويل الشريحة الثانية من خطة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف ومضخات الحرارة وسخانات المياه من خطة إدارة 

بالرغم من أن األعضاء كانوا مستجيبين للطلب إالّ أنهم أعربوا عن وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين. 
في الخطوط  )R-290( البروبان نيع األجهزة المعتمدة علىشواغل وخاصة فيما يتعلق بانخفاض مستويات تص

  .بالتفصيل اللجنة التنفيذية على أن ينظر الفريق غير الرسمي في هذه المسألة ووافقتالمحولة. 

 اللجنة التنفيذية: قررت ،وبعد ذلك .150

غرف علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة قطاع تكييف هواء ال اإلحاطة  (أ)
ومضخات الحرارة وسخانات المياه من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛

أن توافق على الشريحة الثانية من خطة قطاع تكييف هواء الغرف ومضخات الحرارة وسخانات و  (ب)
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة المياه من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  16,000,000بمبلغ  2020 -2018تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 
 دوالر أمريكي لليونيدو. 1,120,000 بقيمةالوكالة 

  )81/43(المقرر 

لتمكيني يد والبرنامج االتبر ةخدمخطة قطاع  - الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  وحكومة اليابان) (اليونيب وحكومة ألمانيا الشريحة الثانية) -(المرحلة الثانية 

طلب تمويل الشريحة الثانية لقطاع خدمة التبريد وعناصر التمكين من  نحو اهتمامهاحولت اللجنة التنفيذية  .151
القسم المعني المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين التي يرد وصف لها في 
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. وطلب أحد األعضاء توضيحا عن أدوار مختلف المعاهد UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29الوثيقة  في
ووافقت اللجنة التنفيذية على أن يدرس فريق غير  ممثل اليونيب بعد ذلك. هقدم الذيمشاركة في قطاع الخدمة ال

  رسمي هذه المسألة بالتفصيل.

 اللجنة التنفيذية: قررت ،وبعد ذلك .152

علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة قطاع خدمة التبريد والبرنامج  اإلحاطة  (أ)
 كيني من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛التم

أن توافق على الشريحة الثانية من خطة قطاع خدمة التبريد والبرنامج التمكيني من المرحلة الثانية   (ب)
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة 

دوالر أمريكي  2,570,000تألف من دوالرا أمريكيا ي 2,944,461بمبلغ  2020- 2018للفترة 
 دوالر أمريكي زائد 80,000دوالرا أمريكيا لليونيب و   284,061زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة

 دوالر أمريكي لحكومة اليابان. 10,400 بقيمةتكاليف دعم الوكالة 

  )81/44(المقرر 

مواد تكاليف دعم الوكالة وتعديل االتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ال
  الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

مستوى تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي المرتبط بالشريحة الثانية  بمسائلفيما يتعلق  .153
المواد وما يليها من شرائح للخطط القطاعية ذات الصلة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

االتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  تعديل، واحتمال الحاجة الى الهيدروكلوروفلوروكربونية
 الوثيقة القسم المعني بذلك فيالهيدروكلوروفلوروكربونية للصين على النحو الوارد في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29 ،ميالى الفريق غير الرس هذه المسائلاللجنة التنفيذية على أن تحيل  وافقت 
 س مسائل أخرى ناشئة متعلقة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةريدالذي 
  .للصين

 اللجنة التنفيذية: قررت وبعد ذلك .154

يليها من شرائح في  في المائة تكاليف دعم الوكالة المرتبطة بالشريحة الثانية وما 7أن تعدل الى   (أ)
خطة إدارة إزالة المواد المستقبل لجميع الخطط القطاعية من المرحلة الثانية من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛

الثانية  أن توافق إعماال للفقرة الفرعية (أ) أعاله على تكاليف إضافية لدعم الوكالة بشأن الشريحة   (ب)
 خالل االجتماع الثمانين: اعتمدتمن الخطط القطاعية التالية التي 

 المسحوية البولستريندوالر أمريكي لليونيدو لخطة قطاع رغاوي  43,663مبلغ  )1(
 بالضغط؛
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 دوالر أمريكي لليوئنديبي لخطة قطاع التبريد التجاري والصناعي؛ 100,000مبلغ  )2(

 ي لقطاع المذيبات.لليوئنديب دوالر أمريكي 18,886مبلغ  )3(

بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية بشأن االتفاق المبرم  ن،أن تعدل، في االجتماع الثاني والثماني  (ج)
 تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  )81/45(المقرر  

اد ة الموصيغة اإلبالغ المالي عن المصروفات السنوية لوحدة إدارة المشروع لخطة إدارة إزال مسودة
  ينللص نيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربوالهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة إدارة إزالة إنتاج 

روكربون في الصين وقدم ممثل األمانة معلومات تتعلق بوحدة إدارة المشروع ألنشطة إزالة الهيدروكلوروفل .155
األولى الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمرحلة األولى من خطة  في سياق المرحلتين

صيغة اإلبالغ المالي عن المصروفات السنوية لوحدة  سودةموإدارة إزالة قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون، 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29الوثيقة  في القسم المعني بذلكد في إدارة المشروع على النحو الوار

إحالة اللجنة التنفيذية على  ووافقتوأثيرت شواغل بشأن صيغة اإلبالغ المالي التي اقترحتها حكومة الصين  .156
إدارة إزالة تتعلق بالمرحلة الثانية من خطة التي خرى األمسائل ال الذي يدرسالمسألة الى الفريق غير الرسمي  هذه

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

 اللجنة التنفيذية: قررتوبعد ذلك،  .157

علما بالمعلومات عن مشروع صيغة اإلبالغ المالي عن المصروفات السنوية لوحدة إدارة  تحيطأن   (أ)
المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج 

هيدروكلوروفلوروكربون للصين على النحو الوارد في الوثيقة ال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/2؛ 

أن تطلب من اليوئنديبي أن يستخدم بالتعاون مع الوكاالت المنفذة الرئيسية للقطاع صيغة اإلبالغ   (ب)
رحلية الم [العاشر] بهذا التقرير في تقاريرهمالمالي لوحدة إدارة المشروع الواردة في المرفق 

 ؛2019السنوية عن الشريحة ابتداء من عام 

حاجة الى تعديل اتفاقاتها ذات الصلة مع  توجدنظر فيما إذا كانت الأن تطلب من الوكاالت المنفذة   (ج)
على أن يحتوي اإلبالغ المالي عن مصروفات وحدة إدارة المشروع  لكي تضمنحكومة الصين 

 مالي للجنة التنفيذية؛تفاصيل تكفي لتحقيق متطلبات إبالغها ال

أن تستعرض صيغة اإلبالغ المالي عن المصروفات السنوية لوحدة إدارة المشروع خالل االجتماع   (د)
 .2020 عام األول للجنة التنفيذية في

  )81/46(المقرر  
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لة (المرح الرغاوىفي مجال  ياستثمارشروع م –: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إكوادور
  يونيدو)ال( األولى)

  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/32عرض ممثل األمانة الوثيقة  .158

  اللجنة التنفيذية: قررتو .159

ب الموجود في البوليوالت سابقة 141- الهيدروكلوروفلوروكربونمقترح مشروع إزالة اعتماد   (أ)
دوالر  431,719في قطاع الرغاوى، باستثناء رغاوى الرش، في إكوادور، بمبلغ  الخلط المستوردة

  لليونيدو؛ ريكيأم دوالر  30,220 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  أمريكي زائد

ب الموجود في 141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن قدرات استنفاد األوزون من  طن 4,85خصم   (ب)
لمؤهل ا المتبقي استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  سابقا المستوردة من المخلوطةالبوليوالت 

  للتمويل؛

  علماً بما يلي: اإلجاطة  (ج)

-روكلوروفلوروكربونالتزام حكومة إكوادور بعدم إصدار أي حصص استيراد للهيد ) 1( 
 ،2020 الثانييناير/ كانون  1من  ابتداءً ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141

) يطن متر 7,78طن من قدرات استنفاد األوزون ( 0,86باستثناء حد أقصي يبلغ 
  ؛2021و 2020 لعاميلرغاوى الرش 

أن أمانة الصندوق قد حدَّثت االتفاق المبرم بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية للمرحلة  ) 2( 
رد في النحو الواخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على األولى من 

التغييرات التي ي يبين كألف، ل -2خاصة التذييل و، بهذا التقرير ]الحادي عشرالمرفق [
عدلت لتي ا 16، والفقرة للتمويل المؤهل المتبقيواالستهالك  المعتمدةطرأت على المبالغ 

ه في صل إليأن االتفاق المحدَّث للمرحلة األولى يحل محل االتفاق الذي تم التو تبين لكي
  االجتماع السبعين؛

، في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ستقدمأن حكومة إكوادور  ) 3( 
ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربونالهيدروكلوروفلوروكربونية، مقترح مشروع إلزالة 

  الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة لرغاوى الرش.

  )81/47(المقرر 

ليوئنديبي (الشريحة الخامسة) ا -وروفلوروكربونية (المرحلة األولى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلغانا: 
 وحكومة إيطاليا)

  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/35عرض ممثل األمانة الوثيقة  .160

بدائل ذات  تحديدأحد األعضاء، وأيَّده عضو آخر، عن قلقه بشأن الصعوبات التي واجهتها غانا في  وأعرب .161
فز للمستخدمين النهائيين، وافقت اللجنة التنفيذية ، وفيما يتعلق بمخطط الحواقدرة على إحداث احترار عالمي منخفض

  على إجراء مناقشات غير رسمية حول هذه المسألة. 
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  اللجنة التنفيذية: قررت، ذلك وبعد .162

ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد  اإلحاطة  )أ( علما
  غانا؛لالهيدروكلوروفلوروكربونية 

تقديم المساعدة لحكومة غانا، خالل تنفيذ خطتها  مواصلةاليوئنديبي وحكومة إيطاليا  منأن تطلب   )ب(
ذات قدرة على  غازات تبريد بديلة تحديد أثناءدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إل

في قطاع التبريد  التعديل التحديثيفي عمليات  هاالستخداممنخفض عالمي إحداث احترار 
 التجاري؛

أن تطلب إلى اليوئنديبي اإلفادة، في التقارير المرحلية المقبلة عن المرحلة األولى من خطة إدارة   )ج(
قدم المحرز في التحّول من التكنولوجيا المؤقتة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عن الت

 عمال، قدرة على إحداث احترار عالمي منخفضالذات الحكومة لغازات التبريد  اختارتهاالتي 
قدرة على إحداث احترار الذات تبريد الفي ذلك مدى توافر غازات (ج)، بما 75/62المقرر ب

ذات قدرة على إحداث احترار عالمي تكنولوجيا  استخدامفي األسواق، إلى أن يتم  عالمي منخفض
 بشكل كامل؛ أكثر انخفضا

أن توافق على الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (د)
بمبلغ قدره  2019 -2018الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة للفترة 

 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي زائد 125,000ألف من يت دوالر أمريكي 202,175
 7,800 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي زائد 60,000 دوالر أمريكي لليوئنديبي و  9,375

 دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا على أساس ما يلي:

تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة  عندمستوى االستهالك ونقطة البداية  تعديل  )1(
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

الذي كان مخصصا في األصل لبرنامج  أمريكيدوالر   42,000مبلغالضّم   )2(
تمويل الشريحة  عنصرإلى  في الشريحة الخامسة تحفيز المستخدمين النهائيين

الى التكنولوجيات المنخفضة لمستخدمين النهائيين لتحويالت ا )2019( السادسة
من تحويل لأخرى للترويج ل أنشطةعالمي أو أي الحترار االعلى إحداث القدرة 

حترار االإحداث الهيدروكلوروفلوروكربون الى بدائل منخفضة القدرة على 
 عالمي.ال

  )81/48(المقرر  

 ية) الثان ةالشريحخطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة الثانية، إندونيسيا: 
  (اليوئنديبي والبنك الدولي) 

  
. وأفاد البنك الدولي بأن حكومة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/38 الوثيقةممثل األمانة  عرض .163

لن  إندونيسيا المحدودة قد انسحبت من المشروع ألنهاإندونيسيا قد أبلغته بأن شركة النُُظم إم سي إن إس بوليوريثان 
طلبت حكومة إندونيسيا من شركة النظم إنتيماس كيميندو وسابقة الخلط ألغراض البيع. تستمر في إنتاج البوليوالت 
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وال المحدودة أن تحل محلها. وأكدت األمانة أن شركة النظم المقترحة مؤهلة لذلك؛ فهي مملوكة بالكامل إلندونيسيين 
  تمتلك المعدات الضرورية.

همية شركات النُُظم في تعزيز استخدام أل نظراوقال أحد االعضاء إن اختيار شركة نُُظم جديدة سيكون مفيداً،  .164
تنظر في االنسحاب أخرى ُظم نُ غير أنه الحظ أيضاً أن شركة  ؛القدرة على إحداث احترار عالمي منخفضالبدائل ذات 

لها إلى تصنيع سبب تحو، من المرحلة األولى بتكنيك ماكمور ، الكساناكة صغيرةوسابقا، انسحبت شر. أيضا
  بشأن هذه المسألة.ووافقت اللجنة التنفيذية على إجراء مناقشات غير رسمية  البالستيك.

  اللجنة التنفيذية:  قررت، وبعد ذلك .165

  أن تحيط علماً بما يلي:  (أ)

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

دوالر أمريكي باإلضافة إلى  35,000 قدره مبلغ ، إلى االجتماع الحادي والثمانين،إعادة  )2(
سحاب شركة المرتبطين بانالدولي، للبنك  أمريكي دوالر  2,450 بقيمةتكاليف دعم الوكالة 

  الكسانا تكنيك ماكمور؛ الرغاوى

أن شركة النُظم إم سي إن إس بولي يورثان إندونيسيا المحدودة قررت أن تنسحب من   )3(
تذرت وأن شركة النظم إنتيماس كيميندو المحدودة التي سبق أن اع الرغاوىخطة قطاع 

  عن المشاركة في األصل، قد التزمت اآلن باالنضمام للخطة؛ 

إم سي إن إس بولي  دوالر أمريكي المرتبط بشركة النُظم 301,538 قيمةبأن التمويل   )4(
  ،لمحدودةإنتيماس كيميندو ايورثان إندونيسيا المحدودة قد أعيد تخصيصه لشركة النُظم 

أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد و  (ب) 
، 2020-2018الهيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة في الفترة 

اليف دعم دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تك 753,500، المؤلفة من دوالر أمريكي 2,172,152 بقيمة
ة إلى تكاليف باإلضاف دوالً أمريكي 1,276,549و لليوئنديبي؛  دوالر أمريكي  52,745 بقيمةالوكالة 

األموال  ه لن يتم تحويلللبنك الدولي، على أساس أن دوالر أمريكي  89,358بقيمةدعم الوكالة 
و  2016ي لعام لي إلى أن تستعرض األمانة تقرير التحققالموافق عليها إلى اليوئنديبي والبنك الدو

ة لحكومبين ا المبرم امتثال حكومة إندونيسيا لبروتوكول مونتريال ولالتفاق وتتأكد من 2017
  واللجنة التنفيذية؛

  )81/49(المقرر (
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  بي)نديئيوال( الثانية)الشريحة  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية لبنان: 
.  

الترويسة كون أن ت ينبغيأنه  وقال UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/42عرض ممثل األمانة الوثيقة  .166
  تكييف هواء الغرف". صناعاتالهواء" بدال من " تكييفو صناعات التبريد" بقطاع التصنيع هي المتعلقة

 التنفيذية: اللجنة قررتو .167

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة   (أ)
 لبنان؛لالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

التي تمت  ،هواءالتكييف التبريد والعاملة في قطاع أيسبيرج سارل، اإلحاطة علما بأن شركة   (ب)
كانت منخفض عالمي احترار  قدرة على إحداثبديل ذي  استعمالالموافقة على تحولها على أساس 

 ؛الهيدروفلوروأوليفيناتمؤقتا بسبب عدم توافر  365mfc- تستخدم الهيدروفلوروكربون

تكييف الهواء التبريد وأنه من المحتمل أن تستخدم شركات تصنيع أجهزة ب اإلحاطة علما أيضا  (ج)
بسبب عدم توافر  امؤقت 365mfc- الهيدروفلوروكربون يلهاتحو يجب التيالمتبقية 

 ؛ الهيدروفلوروأوليفينات

  اليوئنديبي: منأن تطلب   (د)

 

مساعدة حكومة لبنان، أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  االستمرار في  )1(
شركة  لشركةبالهيدروفلوروأوليفينات  فلوروكربونية، في تأمين اإلمدادالهيدروكلورو

األخرى في إطار خطة إدارة إزالة المواد والشركات أيسبيرج سارل 
أي تكاليف تشغيلية إضافية  ه لن يتم دفع فهم أنروكلوروفلوروكربونية، على أساس الهيد

إلى أن يتم اعتماد التكنولوجيا البديلة األصلية المختارة أو تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية 
 منخفضة على إحداث االحترار العالمي بشكل كامل؛

شركة م تقرير إلى اللجنة التنفيذية عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي اختارتها تقدي  )2(
في كل اجتماع إلى أن يتم اعتماد التكنولوجيا البديلة األصلية المختارة أو أيسبيرج سارل 

وكذلك  تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي بشكل كامل
ما في ، بالتقنيات المختارة توافرز نحو ضمان التقدم المحر بشأنمن الموردين  تحديثتقديم 

 ؛ في البالد ا، تجاريذلك المكونات المرتبطة بها

تقديم تقرير إلى االجتماع الثاني والثمانين عن حالة تنفيذ التحول في الشركات المتبقية   )3(
Frigo Libanو ،UNICو ،CGI-Halawanyو ،Industrial and Commercial 
Refrigerators على أساس أن األموال المتبقية من التحول في الشركات ستُعاد إلى ،

تسجيل جميع ولقطاع بأكمله المعالجة التامة لتحويل االصندوق المتعدد األطراف بعد 
  النفقات؛
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الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد و  (ه)
، بمبلغ 2021-2018يدروكلوروفلوروكربونية للبنان وخطة تنفيذ الشريحة ذات الصلة في الفترة اله

 دوالر أمريكي 77,980دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,114,000قدره 
   لليوئنديبي.

  )81/50(المقرر 

ب اليوني( ة)الشريحة الثالث –(المرحلة األولى سورينام: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  واليونيدو)

  
بصفة فردية في ، مشيراً إلى أنه يجري النظر UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/49عرض الرئيس الوثيقة  .168

 حذفهسورينام بعد لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولى من  طلب الشريحة الثالثة من المرحلة
(أ) من جدول األعمال، نظرة عامة على القضايا  9للموافقة الشمولية في إطار البند  المقدمةمن قائمة المشروعات 

  ، المذكور أعاله.التي تّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات

معالجة الشواغل التي أعربت عنها األمانة فيما ل القرارواقترح أحد األعضاء إدخال تعديل على مشروع  .169
  تعلق بنظم التراخيص والرصد في هذا البلد.ي

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت .170

ة إزالة طة إدارخريحة الثانية من المرحلة األولى من تنفيذ الشعن علماً بالتقرير المرحلي  اإلحاطة  )أ(
 سورينام؛لالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 
ة ذتها حكومتي اتخأن يقدم في االجتماع الثالث والثمانين تحديثاً بشأن الخطوات الباليونيب  ومطالبة  )ب(

م تالتي  المسائل يعالج، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية رصدتراخيص وسورينام لتعزيز نظام 
 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير التحقق من ل األمانة تبيّنها في استعراض

 
الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد لشريحة على ا الموافقة  )ج(

 بقيمة ، 2020 -2018لفترة الهيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام، والخطة الموازية لتنفيذ الشريحة ل
  4,550 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي، زائد 35,000تألف من دوالر أمريكي، ت 71,160

دوالر  2,610 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي، زائد 29,000 و لليونيب، دوالر أمريكي
  :ما يلي لليونيدو، على أساس أمريكي

خطة إدارة إزالة المواد ريحة األخيرة من المرحلة األولى من تمويل الش لن ينظر في  )1(
ير في تقر ذكورةالم المشاكلحكومة سورينام كافة  حلالهيدروكلوروفلوروكربونية إّال بعد 

تراخيص وحصص إلى تعزيز نظام  التي تؤديلتدابير ذات الصلة التحقق وتنفيذها ل
  ؛يةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونوتصدير استيراد 

  
والخدمات المصاحبة  التعديالت التحديثيةالمضي قدًما في سورينام إذا قررت ، أنو  )2(

في أجهزة التبريد والتكييف المصممة  ال والسامةلالشتعاستخدام غازات التبريد القابلة ب
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تفعل ذلك متحملة كافة المسؤوليات سفإنّها  أصًال الستخدام المواد غير القابلة لالشتعال،
  .فقط لمعايير والبروتوكوالت ذات الصلةل ووفقا ،هذا اإلجراءالمصاحبة لالمخاطر و

  
  )81/51(المقرر 

 
 )بعةاالشريحة الر -وروفلوروكربونية (المرحلة األولى المواد الهيدروكلترينيداد وتوباغو: خطة إدارة إزالة 

  (اليوئنديبي)

تم تقديم طلب الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .171
حذفها للنظر فيها بصورة فردية بعد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/50لترينيداد وتوباغو، الواردة في الوثيقة 

(أ) من جدول األعمال، نظرة عامة على  9البند  في إطارمن قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة عليها 
  تبيّنها أثناء استعراض المشروعات، المذكور أعاله.القضايا التي تّم 

كانت تستخدم عامل  الرغاوىشركات في قطاع إحدى ال بأنوقال ممثل األمانة إن اليوئنديبي أبلغ األمانة  .172
الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية. ونظرا ألنه لم يكن هناك ما يكفي  اإلرغاءعن عامل  الرغاوى إلرغاءبديل مختلف 

من الوقت الستعراض وتحليل هذه المعلومات، فإن األمانة ستقدم تقريرا عن هذه المسألة في االجتماع الثاني 
 على اليوئنديبي أن يقدم أيضا تقرير حالة عن هذه المسألة في ذلك االجتماع. أنوقال أحد األعضاء والثمانين. 

وردا على استفسار بشأن إجراء تقييم التغييرات في التكنولوجيا، أوضح كبير الموظفين أنه عندما يكون هناك  .173
ر أنه في هذه الحالة، لم يكن لدى األمانة ما يكفي من األمانة دائما اللجنة التنفيذية به. غي تبلغطلب لتغيير التكنولوجيا، 

  الوقت لجمع كافة المعلومات ذات الصلة وتحليل التغيير المقترح.

  اللجنة التنفيذية: قررت .174

ة إزالة إدار خطةاإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من   )أ(
 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغوالمواد 

 
فورمات  ستخداماليوئنديبي أن يقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين تقريرا مرحليا عن ا منأن تطلب   )ب(

الة ارة إزالبديل الجاري استخدامه، في إطار المرحلة األولى من خطة إد اإلرغاءالميثيل وعامل 
 ف؛، في الشركة التي يساعدها الصندوق المتعدد األطراالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
إدارة إزالة المواد خطة الشريحة الرابعة من المرحلة األولى من الموافقة على     )ج(

بمبلغ  2020-2018تنفيذ الشريحة للفترة خطة الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو، و
  يبي.لليوئند دوالر أمريكي 10,875 بقيمةدوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  145,000

  )81/52(المقرر (    
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  79/45(ز) و  78/3مشروعات استثمارية فردية لتخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية إعماال للمقررين 
 

للمشروعات االستثمارية اقترح العديد من األعضاء ضرورة النظر ككل في طلبات التمويل المختلفة  .175
لتخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية ودراسة معايير اختيار المشروعات التي ينبغي منحها األولوية، ألن إجمالي 
التمويل المطلوب للمشروعات االستثمارية قد تجاوز التخصيص المكرس لهذه المشروعات المتاحة في خطة العمل 

 .2020 - 2018لفترة الثالث سنوات 

ا بماقترح أحد األعضاء أيضا ضرورة النظر في أوجه عدم االتساق في مقترحات المشروعات المختلفة، و .176
في ذلك ما يتعلق بالمعاملة المقدمة إلى المعدات الرأسمالية التي تم شراؤها بالفعل، عند تحديد أي التكاليف التي ينبغي 

التكاليف التي يمكن اعتبارها تمويل مشترك. ثم اقترح  اعتبارها مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف وأي
أنه، من أجل ضمان أن المعدات التي حصل عليها قد تم شراؤها بالفعل بأقل تكلفة، ينبغي أن تطلب اللجنة التنفيذية من 

  .ه المعداتالوكاالت المنفذة والشركات تقديم معلومات مفصلة عن تكلفة هذه العملية، وعن العملية المتبعة لشراء هذ

واقترح أحد األعضاء أنه ينبغي مطالبة البلدان التي قدمت طلبات تمويل لمشروعات استثمارية لتخفيض  .177
، لجميع وأوضح ممثل األمانة أنهالمواد الهيدروفلوروكربونية بتقديم معلومات عن حالة تصديقهم على تعديل كيغالي. 

روفلوروكربونية، تم استالم خطاب يعرب فيه عن عزم مقترحات المشروعات االستثمارية لخفض المواد الهيد
وقال عضو آخر أنه، عند تقديم طلب التمويل، تم إبالغ كل بلد الحكومة المعنية التصديق على تعديل كيغالي أيضا. 

بأنه لن يحصل على تمويل إضافي ما لم يصدق على تعديل كيغالي، وشدد على أنه من غير المالئم إضافة شروط 
 مشروعات في الوقت الحالي.جديدة لل

اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال لمناقشة جميع  وافقتوبعد عرض ممثل األمانة جميع المشروعات،  .178
 المشروعات االستثمارية لتخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية.

  اللجنة التنفيذية: قررتوبعد ذلك،  .179

مواد لاالستثمارية الخاصة بامشروعات الأن  يشدد على، الذي 79/45أن تؤكد مجدداً المقرر   )أ(
المنطقة  بلد أولتكرار على نطاق واسع داخل الالمقدمة ينبغي أن تكون قابلة ل الهيدروفلوروكربونية

 وأن يراعى فيها التوزيع الجغرافي؛، أو القطاع
 

تحويل إلى للوعرض مقترحات مشروعات أن تدعو الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفّذة إلى إعداد   (ب)
جتماع االين حلتكنولوجيات الجديدة، لتقديمها إلى والترويج لبدائل المواد الهيدروفلوروكربونية 

 حتىا ق عليهفي القطاعات والمناطق التي ال تشملها المشروعات المواف وخاصةً الرابع والثمانين، 
  االجتماع الحادي والثمانين أو في ذلك االجتماع؛
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أنه ال يمكن إعادة تقديم المشروعات التي أعِرب عن شواغل بشأنها في االجتماع الحادي والثمانين   (ج)
   تمت معالجتها تلك الشواغل بالتحديد.لفقرة (أ) أعاله إال إذا لوفقاً 

  
  )81/53(المقرر (    

  
وبيوتان األيزعلى  غازات التبريد المعتمدةبأ 134-الهيدروفلوروكربوناألرجنتين: مشروع تحويل الستبدال 

)600a-R 290() / البروبان-R(  (اليونيدو) لية والتجاريةالتبريد المنز أجهزةفي تصنيع  
 

  .1التصويب  و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/22 قدم ممثل األمانة الوثيقتين .180

، للمواد الهيدروفلوروكربونيةاالستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي  .181
  اللجنة التنفيذية: قررت

-Rاأليزوبيوتان (إلى  أ134-الهيدروفلوروكربونمشروع للتحول من اإلحاطة علما بمقترح   (أ) 
600a البروبان / ((R-290)  في مرافق التصنيع تصنيع أجهزة التبريد المنزلية والتجارية في

و التصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/22الوثيقتين في  المذكورينالثالثة في األرجنتين 
  ؛1

 
 دوالر 1,840,755، بمبلغ المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعالهالموافقة على مقترح المشروع   (ب) 

لمساهمات امن  يؤخذ، أمريكي لليونيدو دوالر  128,853بقيمةدعم الوكالة  يفلاتك أمريكي، زائد
لبدء السريع ادعم من أجل  5 ةادبلدان المغير البلدان التي تقدمها مجموعة من  الطوعية اإلضافية

  ، على أساس:للمواد الهيدروفلوروكربونيةفي تنفيذ التخفيض التدريجي 
 

رك صك في مقر األمم المتحدة في نيويوأي تمويل إضافي حتى يتسلم الوديع  يقدملن    ) 1(
  ؛تصديق حكومة األرجنتين

 
ن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) ممتري  طن  138,069طن متري ( 96,55 يخفضأن    )2(

المواد قطة البداية إلجراء تخفيض إجمالي مستدام في من نأ 134-الهيدروفلوروكربون
  ؛مباشرة تحديها الهيدروفلوروكربونية بعد

 
يقدم  دو وأنشهراً من تحويل األموال إلى اليوني 24المشروع في غضون  إنجاز ينبغي   ) 3(

 ، مع معلوماتغضون ستة أشهر من إنجاز المشروعفي عن إنجاز المشروع تقرير شامل 
  مفصلة عن:

 
 هاخرى بما فيالتكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األ     -ا

  ؛لم يتم تمويلها في إطار المشروع تلك التي
 

  تكاليف التشغيل اإلضافية     -ب
 
لتنفيذ اأثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي تسهل  تحدثأي وفورات محتملة    -ج

ة بعملي ها قد مرتأو تركيب /تم شراؤها و إمداداتما إذا كانت أي معدات أو  مثل،(
  ؛ر / مناقصة تنافسية وتفاصيل ذلك)تسعي

 
 ا وأي سياسات ذاتعهالتغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصني    -د

  الحكومة؛ تتبعهاصلة 
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  ؛ عنصر الخدمة عند االقتضاءيذ معلومات عن تنف  -هـ 

 
احدة بعد متعدد األطراف في موعد أقصاه سنة والأي أموال متبقية إلى الصندوق  ستعاد   ) 4(

  تاريخ إنجاز المشروع.
  

  )81/54(المقرر 
  
  

ن يلون ميسنس كاهشركة يوريثان في صناعة التبريد المنزلي في ألواح رغوة البول الصين: تحويل
 السيكلوبنتان و إلى استخدام 245fa-الهيدروفلوروكربون استخدام السيكلوبنتان و

  تحدة اإلنمائي)(برنامج األمم الم إرغاءكعامل  1233zd -الهيدروفلوروأوليفين
  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29الوثيقة  في المعني بذلكقدم ممثل األمانة القسم  .182

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي  .183
  اللجنة التنفيذية: قررت، الهيدروفلوروكربونية

 شركة منزلي فييوريثان في صناعة التبريد التحويل ألواح رغوة البوللمشروع مقترح اإلشارة إلى    (أ) 
إلى استخدام  245fa -السيكلوبنتان و الهيدروفلوروكربونيسنس كيلون في الصين من استخدام اه

في الوثيقة كعامل إرغاء الوارد  1233zd -السيكلوبنتان و الهيدروفلوروأوليفين
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29، 

لى مقدم إلنحو ال، على اهالمذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعالعدم الموافقة على مقترح المشروع و    (ب) 
 االجتماع الحادي والثمانين؛

  .81/53أنه يمكن إعادة تقديم المشروع وفقاً ألحكام المقرر  وإذ تشير إلى     (ج) 

  
  )81/55(المقرر 

  
شركة مابي  الثالجات المنزلية في األيزوبيوتان في صناعةأ إلى 134 -الهيدروفلوروكربونكولومبيا: التحويل من 

  (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) كولومبيا
 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/30الوثيقة  المعني بذلك فيقدم ممثل األمانة القسم  .184

، الهيدروفلوروكربونيةللمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي  .185
  اللجنة التنفيذية: قررت

في صناعة الثالجات أليزوبيوتان أ إلى ا134 -الهيدروفلوروكربونمشروع التحويل من اإلشارة إلى مقترح    (أ) 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/30الوارد في الوثيقة  شركة مابي كولومبياالمنزلية في 

 
الجتماع لى اقدم إالم، على النحو الفرعية (أ) أعالهفي الفقرة  المذكورعدم الموافقة على مقترح المشروع و   (ب) 

  ؛ الحادي والثمانين
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 .81/53أنه يمكن إعادة تقديم المشروع وفقاً ألحكام المقرر  وإذ تشير إلى   (ج) 

  )81/56(القرار 
  
  

 منشركة فاركو لتصنيع الثالجات : تحويل خط تصنيع الثالجات التجارية في الجمهورية الدومنيكية
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  كغاز تبريد) R-029إلى البروبان ( 404A-Rو  134a -الهيدروفلوروكربون

  وحكومة كندا)
 

برنامج . وقالت أنه، منذ إصدار هذه الوثيقة، أبلغ UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/31األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم .186
، إلى المتعدد األطرافطلبت تخفيض المبلغ المطلوب من الصندوق  الدومنيكيةأن حكومة الجمهورية األمم المتحدة اإلنمائي 

دوالر أمريكي كمساعدة مباشرة  50,000 حكومة كندا ستقدم ألن اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة،، بدوالر أمريكي 129,825
دوالر  31,29تكلفة إلى ال المشروع من حيث ، سيتم تخفيض فعاليةومع هذا التغييرمتعدد األطراف. الللبلد خارج الصندوق 

  لكل كيلوغرام. أمريكي

، للمواد الهيدروفلوروكربونيةاالستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي  .187
  اللجنة التنفيذية: قررت

فاركو لتصنيع الثالجات من  شركة  مشروع تحويل خط تصنيع الثالجات التجارية فياإلحاطة علماً بمقترح    (أ) 
 UNEPفي الوثيقة ) كغاز تبريد الوارد R-290إلى البروبان ( R-404Aو  134a -الهيدروفلوروكربون

/OzL.Pro/ExCom/81/31،  
  

، والر أمريكيد 144,709الموافقة على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله بمبلغ و  (ب) 
يكي لبرنامج دوالر أمر 4,484 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة الر أمريكيدو 49,825يتألف من 

دوالر   10,400 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 80,000، و األمم المتحدة اإلنمائي
  ، على أساس:أمريكي لحكومة كندا

 
ديق من التص صكاألمم المتحدة في نيويورك مقر أي تمويل إضافي حتى يتسلم الوديع في  يقدملن   ) 1(

   الجمهورية الدومنيكية، حكومة
  
طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من  5,734.3طن متري ( 4,01يتم خصم س   )2(

) طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 588,3( طن متري 0,15و  134a -الهيدروفلوروكربون
 لهيدروفلوروكربونية بعدالمواد اة البداية للتخفيض الكلي المستدام في من نقط  R-404Aالمادة من

  ؛مباشرة تحديدها
 
لمتحدة اإلنمائي اشهراً من تحويل األموال إلى برنامج األمم  24أن يتم االنتهاء من المشروع في غضون   ) 3(

 علوماتالمشروع مع موحكومة كندا وسيتم تقديم تقرير إنجاز شامل في غضون ستة أشهر من استكمال 
  مفصلة عن:

  
لم  ك التيخرى بما في ذلك تلالتكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األ    -ا

  ؛يتم تمويلها في إطار المشروع
 

  ،تكاليف التشغيل اإلضافية -ب
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ذا ما إ مثل،لتنفيذ (أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي تسهل ا تحدثأي وفورات محتملة    -ج
فسية صة تنار / مناقها قد مرت بعملية تسعيإمدادات تم شراؤها و / أو تركيبكانت أي معدات أو 

  ؛وتفاصيل ذلك)
 
ها عتتبأي سياسات ذات صلة والتغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها      -د

  ؛الحكومة
 

  يذ عنصر الخدمة عند االقتضاء؛معلومات عن تنف    -هـ 
  

از اريخ إنجتمتعدد األطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد الأي أموال متبقية إلى الصندوق  ستعاد   ) 4(
 المشروع.

  
  )81/57 المقرر(

  
  

إلى  404A-Rو  34a1 -الهيدروفلوروكربونوالتجارية من  المنزليةإكوادور: تحويل صناعة الثالجات 
  (اليونيدو) شركة إكاسا ) فيR-290والبروبان ( )600a-Rاأليزوبيوتان (

 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/32المعني بذلك في الوثيقة  قدم ممثل األمانة القسم   .188

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي  .189
  اللجنة التنفيذية: قررت، الهيدروفلوروكربونية

 
ً بمقترح اإلحاطة   (أ)  في  كاساشركة إ مشروع تحويل صناعة الثالجات المنزلية والتجارية فيعلما

البروبان إلى  كغازي تبريد  R-404A المادةو 134a -الهيدروفلوروكربوناإلكوادور من استخدام 
)R-290األيزوبيوتان ) و(R-600a) في الوثيقة  الواردUNEP/OzL.Pro/ExCom/81/32؛  

 
لى المقدم إ النحو ، علىليه في الفقرة الفرعية (أ) أعالهعدم الموافقة على مقترح المشروع المشار إو  (ب) 

  االجتماع الحادي والثمانين؛ 
 

  .81/53إعادة تقديم المشروع وفقاً ألحكام المقرر  أنه يمكن وإذ تشير إلى  (ج) 
  

  )81/85(المقرر 
  

) 600a-Rإلى األيزوبيوتان ( 34a1 -الهيدروفلوروكربونإكوادور: تحويل صناعة الثالجات التجارية من 
  (اليونيدو) شركة إندوغلوب ) فيR-290والبروبان (

 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/32الوثيقة  في المعني بذلكقدم ممثل األمانة القسم  .190

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي  .191
  اللجنة التنفيذية: قررت، الهيدروفلوروكربونية
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  ر ي اإلكوادوف شركة إندوغلوب مشروع تحويل صناعة الثالجات التجارية فياً بمقترح اإلحاطة علم    (أ) 

  ) واأليزو بيوتانR-290إلى البروبان ( كغاز تبريد 134a -الهيدروفلوروكربونمن استخدام 
(R-600a)  الوارد في الوثيقةUNEP/OzL.Pro/ExCom/81/32،  

 
لى إو المقدم النح ، علىليه في الفقرة الفرعية (أ) أعالهعدم الموافقة على مقترح المشروع المشار إو   (ب) 

  االجتماع الحادي والثمانين؛ 
 

  .81/53أنه يمكن إعادة تقديم المشروع وفقاً ألحكام المقرر  وإذ تشير إلى  (ج) 
  

  )81/95(المقرر 
  

إلى عامل اإلرغاء  134a -الهيدروفلوروكربونمصر: تحويل منشأة تصنيع األلواح المتقطعة من 
 (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) الهيدروفلوروأوليفين في مصنع آرمي

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/33قدم ممثل األمانة الوثيقة  .192

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي  .193
 اللجنة التنفيذية: قررت، الهيدروفلوروكربونية

في  اتإلى الهيدروفلوروأوليفين 134a -الهيدروفلوروكربونلتحول من اإلحاطة علماً بمقترح مشروع ا   (أ) 
، الوارد في الوثيقة آرمي في مصرفي مصنع  المتقطعةتصنيع األلواح 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/33؛ 

، على النحو المقدم ليه في الفقرة الفرعية (أ) أعالهعدم الموافقة على مقترح المشروع المشار إو   (ب) 
 لى االجتماع الحادي والثمانين ؛ إ

  .81/53أنه يمكن إعادة تقديم المشروع وفقاً ألحكام المقرر وإذ تشير إلى    (ج) 

  )81/60(المقرر 
  

 إلى 134a -الهيدروفلوروكربونجمهورية إيران اإلسالمية: تحويل تصنيع وحدات تكييف الهواء المتنقلة من 
 (اليونيدو) كيرمان موتور المحدودة في شركة 1234yf -الهيدروفلوروأوليفين

باه إلى احتمال اعتماد يسترعي االنتإذ . وUNEP/OzL.Pro/ExCom/81/39قدم ممثل األمانة الوثيقة  .194
غاز تبريد أي ب 1234yf -الهيدروفلوروأوليفينالتبريد في نظام مصمم الستخدام  غازاتلحظر تغيير  قوانينالحكومة 

 غازاتغرامات مالية لتغيير  فرضأن الحكومة تنظر في ب أفاذ، قد هامش االجتماعوقال أن اليونيدو، على ، آخر
 التبريد في هذه النظم.

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي  .195
 اللجنة التنفيذية: قررت، الهيدروفلوروكربونية
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 - الهيدروفلوروكربونتحويل تصنيع وحدات تكييف الهواء المتنقلة من مقترح مشروع اإلشارة إلى   (أ) 
134a   1234 -الهيدروفلوروأوليفينإلىyf جمهورية إيران  في كيرمان موتور المحدودة  في شركة

 ؛ةفي الوثيق اإلسالمية الوارد

، على النحو المقدم إلى رة الفرعية (أ) أعالهعدم الموافقة على مقترح المشروع المشار إليه في الفقو  (ب) 
 االجتماع الحادي والثمانين ؛ 

 .81/53أنه يمكن إعادة تقديم المشروع وفقاً ألحكام المقرر  وإذ تشير إلى   (ج) 

  )81/61 المقرر(

المنشأة التي تصنع وحدات تكييف الهواء المركزية التجارية الكبيرة ذات السقف الواحد بقدرة تحويل األردن: 
 كيلووات في شركة البتراء للصناعات الهندسية من المواد الهيدروفلوروكربونية 400تصل إلى 

 )R(  )UNIDO-290) إلى البروبان (R 410A المادةو 407C-R المادة و  134a  -الهيدروفلوروكربون(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/40قدم ممثل األمانة الوثيقة        -196

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي    -197
 اللجنة التنفيذية: قررت، الهيدروفلوروكربونية

المنشأة التي تصنع وحدات تكييف الهواء المركزية التجارية الكبيرة تحويل علماً بمشروع  اإلحاطة    (أ) 
في كيلووات في شركة البتراء للصناعات الهندسية  400ذات السقف الواحد بقدرة تصل إلى 

والمادة  R-407Cو المادة    134a -الهيدروفلوروكربونمن المواد الهيدروفلوروكربونية (األردن 
R 410A) إلى البروبان (R-290 (في الوثيقة  الواردUNEP / OzL.Pro / ExCom / 

 ؛ 81/40

الر دو 1,637,610، بمبلغ ليه في الفقرة الفرعية (أ) أعالهالموافقة على مقترح المشروع المشار إو  (ب) 
 ، على أساس:لليونيدو دوالر أمريكي 114,633 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة أمريكي

في مقر األمم أي تمويل إضافي حتى يتسلم الوديع  يقدم، لن أنه، باستثناء األنشطة التمكينية ) 1(
 ؛المتحدة في نيويورك صك تصديق حكومة األردن

مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من طن متري   51,837.5طن متري ( 36,25سيتم خصم و  ) 2(
 مكافئمتري من طن  70،516.5طن متري ( 39,75، و  134a -الهيدروفلوروكربونمن 

متري طن   89,175.6طن متري ( 42,70، و R-407C المادة  ) منثاني أكسيد الكربون
تخفيض لتحقيق من نقطة البداية   R-410A المادة ) منمن مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 ؛مباشرة تحديدهاالمواد الهيدروفلوروكربونية بعد إجمالي مستدام في 

شهراً من تحويل األموال إلى اليونيدو وأن يقدم  24المشروع في غضون  إنجازأن يتم و ) 3(
 تقرير إنجاز شامل في غضون ستة أشهر من اكتمال المشروع مع معلومات مفصلة عن:

التكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األخرى بما في ذلك     -ا
 ؛يلها في إطار المشروعلم يتم تمو تلك التي

 تكاليف التشغيل اإلضافية؛ ب   
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أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي تسهل التنفيذ  تحدثأي وفورات محتملة    -ج
ها قد مرت بعملية إمدادات تم شراؤها و / أو تركيبما إذا كانت أي معدات أو  مثل(

 ؛ر / مناقصة تنافسية وتفاصيل ذلك)تسعي

ت في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأي سياسات ذات التغييرا   -د
 ؛الحكومة تتبعهاصلة 

 ؛عنصر الخدمة عند االقتضاءمعلومات عن تنفيذ   -هـ 

إلى أن تتحقق من  التشغيل اإلضافية، لن تدفع تكاليف 77/35بالمقرر  عمال، اليونيدو أنو    )4(
 24في غضون  ،، وأنهR-290 البروبان تكنولوجيا باستخداممعدات تصنع الأن المنشأة 

، تكاليف التشغيل اإلضافيةلم يتم صرف جميع إذا ، من تحويل األموال إلى اليونيدوشهراً 
لإلنجاز المالي للمشروع تمديد لمدة عام واحد ال، في ا، استثنائيستنظر اللجنة التنفيذية

التقرير يقدم ، على أساس أن اإلضافية بصرف تكاليف التشغيل لغرض وحيد هو السماح
إلى شهراً من تحويل األموال  24، في غضون ) أعاله3في الفقرة (ب) ( المذكورالشامل 
 ؛ اليونيدو

 

، لم يتم صرفها بعد ها تكاليف التشغيل اإلضافية التي، بما في)   وأنه ستعاد أي أموال متبقية5(
دوالر/ كجم، وأي وفورات، بما فيها  6,30 وقيمتهعلى أساس المستوى المتفق عليه 

، بما في ذلك من تكاليف المواد المخفّضة الناجمة تكاليف التشغيل اإلضافيةوفورات في 
وز في موعد ال يتجااف ألطرد المتعدوق الصندالى إالشحن بغازات التبريد عن تخفيض 

  وع.لمالي للمشرز اإلنجااتقديم 

  )81/62(المقرر 

 البروبانو 600a-R المادة إلى 404A-Rوالمادة   134a  -الهيدروفلوروكربونلبنان: التحويل من 
)290-R(  (اليونيدو) شركة ليماتيك الصناعيةفي  المنزليفي التبريد 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/42قدم ممثل األمانة الوثيقة       -198

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي   -199
 اللجنة التنفيذية: قررتالهيدروفلوروكربونية، 

-Rإلى المادة  R-404Aو المادة    134a -الهيدروفلوروكربون من لتحولروع امشمقترح اإلشارة إلى   (أ) 
600a  والبروبان)(R-290 في لبنان في التبريد المنزلي والتجاري في شركة ليماتيك الصناعية ،

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/42الوارد في الوثيقة 

 دوالر 1,053,858الموافقة على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله بمبلغ و  (ب) 
من المساهمات  يؤخذ، لليونيدو أمريكي دوالر  73,770بقيمةدعم الوكالة  تكاليف، زائداً أمريكي

تنفيذ  السريع في لدعم البدء 5المادة بلدان ها مجموعة من البلدان غير الطوعية اإلضافية التي تقدم
 س:ساأعلى ، لمواد الهيدروفلوروكربونيةيجي لرلتدالتخفيض ا

في مقر األمم المتحدة في نيويورك صك التصديق أي تمويل إضافي حتى يتسلم الوديع  لن يقدم  ) 1(
 ؛من الحكومة
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طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من   112,198طن متري ( 78,46سيتم خصم و   )2(
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) طن متري   (34,08133,662و    134a -الهيدروفلوروكربون

المواد لتخفيض الكلي المستدام في تحقيق امن نقطة البداية ل R-404A المادة من
 مباشرة، تحديدهاالهيدروفلوروكربونية بعد 

شهراً من تحويل األموال إلى اليونيدو وأن يقدم تقرير  24المشروع في غضون  إنجازيتم أن و  ) 3(
 إنجاز شامل في غضون ستة أشهر من اكتمال المشروع مع معلومات مفصلة عن:

التكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األخرى بما في ذلك     -ا
 ؛طار المشروعلم يتم تمويلها في إ تلك التي

 ،تكاليف التشغيل اإلضافية   -ب

ما مثل أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي تسهل التنفيذ ( تحدثي وفورات محتملة أ  -ج
ر / تم شراؤها و / أو تركيبتها قد مرت بعملية تسعي إمداداتإذا كانت أي معدات أو 

 ؛مناقصة تنافسية وتفاصيل ذلك)

التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأي سياسات ذات صلة    -د
 ؛تتبعها الحكومة

 ؛لخدمة عند االقتضاءا عنصرمعلومات عن تنفيذ   -ـه

احدة بعد متعدد األطراف في موعد أقصاه سنة والأن تعاد أي أموال متبقية إلى الصندوق و  ) 4(
 تاريخ إنجاز المشروع؛ 

الثالجات التجارية ملتزمة بحظر إنتاج الثالجات المنزلية باستخدام كانت أن حكومة لبنان و   )5(
كانون الثاني  /يناير 1بحلول  R-404A المادةو 134a -الهيدروفلوروكربونالمعتمدة على 

  ، العام التالي إلنجاز مشروع التحويل.2021

   )81/63(المقرر 

R-والمادة  134a - الهيدروفلوروكربونمن استخدام  منشأتينالمكسيك: تحويل تصنيع التبريد التجاري في 
404A إلى األيزوبيوتان ( كغازات تبريدR 600a) 290) والبروبان-R (اليونيدو) شركة إمبريا) في 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/45قدم ممثل األمانة القسم ذو الصلة من الوثيقة         -200

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي    -201
 اللجنة التنفيذية: قررت، الهيدروفلوروكربونية

ً بمقترح    (أ)  مشروع تحويل صناعة التبريد التجاري في منشأتين من استخدام اإلحاطة علما
) R 600aكغازات تبريد إلى األيزوبيوتان ( R-404Aوالمادة  134a -كربونالهيدروفلورو

في الوثيقة  ) في شركة إمبريا في المكسيك الواردR-290والبروبان (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/45؛ 
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، دوالر أمريكي 1,018,123الموافقة على المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله بمبلغ و (ب) 
من المساهمات  يؤخذ، أمريكي لليونيدو دوالر  71,268بقيمةدعم الوكالة  تكاليفباإلضافة إلى 

تنفيذ لدعم البدء السريع في  5المادة  بلدانالطوعية اإلضافية المقدمة من مجموعة من البلدان غير 
 ، على أساس:المواد الهيدروفلوروكربونيةالتخلص التدريجي من 

في مقر األمم المتحدة في نيويورك صك ويل إضافي حتى يتسلم الوديع أي تم لن يقدم  ) 1(
 ؛التصديق من حكومة المكسيك

مكافئ من ثاني أكسيد الكربون) من طن متري   101,470طن متري ( 70,96سيتم خصم و   )2(
طن متري من مكافئ ثاني  23,187طن متري ( 5,91و  134a -الهيدروفلوروكربونمن 

لتخفيض الكلي المستدام في تحقيق امن نقطة البداية ل R-404A المادة منأكسيد الكربون) 
  مباشرة، تحديدهاالمواد الهيدروفلوروكربونية بعد 

شهراً من تحويل األموال إلى اليونيدو وأن يقدم  24المشروع في غضون  إنجازأن يتم و  ) 3(
 ومات مفصلة عن:تقرير إنجاز شامل في غضون ستة أشهر من اكتمال المشروع مع معل

التكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األخرى بما في ذلك    -ا
 ؛تم تمويلها في إطار المشروعتلك التي لم ي

 ،تكاليف التشغيل اإلضافية   -ب

ما  مثلأثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي تسهل التنفيذ ( تحدثأي وفورات محتملة   -ج
تم شراؤها و / أو تركيبتها قد مرت بعملية تسعير /  إمداداتذا كانت أي معدات أو إ

 مناقصة تنافسية وتفاصيل ذلك)؛

التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأي سياسات ذات صلة و  -د
 ؛تتبعها الحكومة

  عنصر الخدمة عند االقتضاء؛معلومات عن تنفيذ و -هـ 

متعدد األطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد الأي أموال متبقية إلى الصندوق  وستعاد  ) 4(
 تاريخ إنجاز المشروع.

   )81/64(القرار 

R-إلى األيزوبيوتان ( كغاز تبريد 134a -الهيدروفلوروكربونالتبريد المنزلي من  لصناعاتالمكسيك: تحويل منشأة 
600a134 -الهيدروفلوروكربونقائمة على الضواغط الاغط من و) وتحويل منشأة لتصنيع الضa  ضواغط الإلى

  (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة كندا) شركة مابي المكسيك قائمة على األيزوبيوتان فيال

 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/45من الوثيقة بذلك قدم ممثل األمانة القسم المعني       -202

للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي   -203
 اللجنة التنفيذية: قررت، الهيدروفلوروكربونية
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ً بمقترح  اإلحاطة   (أ)   - الهيدروفلوروكربونالتبريد المنزلي من  لصناعات منشأةمشروع تحويل علما
134a  إلى األيزوبيوتان (كغاز تبريدR-600a ( وتحويل منشأة لتصنيع الضواغط من الضواغط

إلى الضواغط القائمة على األيزوبيوتان في شركة مابي  134a -القائمة على الهيدروفلوروكربون
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/45في الوثيقة  المكسيك الوارد

 2,922,400الموافقة على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله بمبلغ قدره و   (ب) 
  148,051 دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 2,115,012، يتألف من دوالر أمريكي

تكاليف ، باإلضافة إلى ر أمريكيدوال 584,988، و األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج دوالر أمريكي ل
 لحكومة كندا على أساس:دوالر أمريكي  74,349بقيمة دعم الوكالة 

في مقر األمم المتحدة في نيويورك صك أي تمويل إضافي حتى يتسلم الوديع  لن يقدم  ) 1(
 ؛التصديق من حكومة المكسيك

من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من  طن متري  283,140( طن متري 198وسيتم خصم    )2(
للمواد لتخفيض اإلجمالي المستدام تحقيق ال البدايةمن نقطة  134a -دروفلوروكربونالهي

 ؛الهيدروفلوروكربونية بعد تحديد نقطة البداية فورا

مم المتحدة شهراً من تحويل األموال إلى برنامج األ 24المشروع في غضون  إنجازيتم وأن   ) 3(
إنجاز شامل في غضون ستة أشهر من اكتمال ، وسيتم تقديم تقرير اإلنمائي وحكومة كندا

 المشروع مع معلومات مفصلة عن:

التكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة لجميع المعدات والمكونات األخرى بما في ذلك   -ا
 ؛لم يتم تمويلها في إطار المشروع تلك التي

 ،تكاليف التشغيل اإلضافيةو  -ب

 مثلتحويل والعوامل ذات الصلة التي تسهل التنفيذ (أثناء ال تحدثأي وفورات محتملة و  -ج
ر / تم شراؤها و / أو تركيبتها قد مرت بعملية تسعي إمداداتما إذا كانت أي معدات أو 

 ؛مناقصة تنافسية وتفاصيل ذلك)

سياسات ذات التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأي و د  
 ؛صلة تتبعها الحكومة

 يذ عنصر الخدمة عند االقتضاء؛ معلومات عن تنفو -هـ 

متعدد األطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد الأي أموال متبقية إلى الصندوق  وستعاد ) 4(
 تاريخ إنجاز المشروع.

   )81/65(القرار 

 - الهيدروفلوروكربونكابري من استخدام  في شركة المنزليةوالمجمدات  تصنيع الثالجاتزمبابوي: تحويل 
134a إلى األيزوبيوتان ( كغاز تبريدR 600a( (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/52عرض ممثل األمانة الوثيقة       -204
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للمواد االستثمارية  بالمشروعاتفي فريق االتصال المعني  أجريتعلى أساس المناقشات التي   -205
 اللجنة التنفيذية: قررت، ربونيةالهيدروفلوروك

ً بمقترح    (أ)  كابري في  شركة في المنزلية والمجمداتالثالجات تصنيع مشروع تحويل اإلحاطة علما
الوارد  (R-600a)كغاز تبريد إلى األيزوبيوتان  134a - الهيدروفلوروكربونزمبابوي من استخدام 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/52في الوثيقة 

، على النحو المقدم ليه في الفقرة الفرعية (أ) أعالهعدم الموافقة على مقترح المشروع المشار إو   (ب) 
 لى االجتماع الحادي والثمانين؛ إ

    .81/53أنه يمكن إعادة تقديم المشروع وفقاً ألحكام المقرر  وإذ تشير إلى   (ج) 

 

   )81/66(القرار 

 الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريالالمسائل ذات : من جدول األعمال 10البند 

: 5في بلدان المادة لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إعداد المبادئ التوجيهية   )أ(
  (ب))80/76(ب) و79/44) و1(78/3معايير التمويل (المقررات مشروع 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53ممثل األمانة الوثيقة  عرض      -206

  .بالتفصيل المسألةهذه مناقشة لاللجنة على إنشاء فريق اتصال  وافقت      -207

من  يوجد عدد اجتماع فريق االتصال مشروع مقرر لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية. وقال أنه مازال قدم منظم    -208
 اتتماعفة االجمقرر وورقة غربمشروع اللها المسائل التي تجب معالجتها في االجتماعات الالحقة، وأرفقت قائمة 

  .أيضا التي قدمتها حكومة النمسا في االجتماع الثمانين
  

 اللجنة التنفيذية: قررت     -209

بإعداد المبادئ التوجيهية لتمويل  المعنية UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53بالوثيقة  اإلحاطة  (أ)
  تمويل؛معايير ال: مشروع 5التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

ً أن تقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين باألمانة  مطالبة  (ب) لمداوالت األطراف في االجتماع  ملخصا
ن لثالثياواالجتماع اف في بروتوكول مونتريال لألطراألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية 

ن صادي عقتتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االب فيما يتعلق في بروتوكول مونتريال لألطراف
  ؛10/29 اجتماع األطراف مقررفي استخدام الطاقة استجابة لالمسائل ذات الصلة 

في مسألة تحديد أولويات المساعدة التقنية وبناء القدرات  أن تنظر، في االجتماع الثاني والثمانين،  (ج)
ي ار العالمالحترلمعالجة المسائل المتعلقة بالبدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث ا

وص بخص 80/76ستجابة إلى المقرر لجميع القطاعات وفي ضوء الورقة التي تعدها األمانة ا
  ؛التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية تدعم جوانب قطاع خدمة التبريد التي
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في المسائل المتعلقة بتمويل اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة ، في االجتماع الثاني والثمانين،  أن تنظر  (د)
 اللمن خللمخزونات من المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوبة، بما في ذلك 

ة لذلك األمان التخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي تعدهاب المعنيةفي ضوء الورقة  ،التدمير
  ؛(ه)79/18االجتماع، استجابة للمقرر 

مطالبة األمانة بإعداد وثيقة معلومات أولية لالجتماع الثاني والثمانين، تحتوي على االعتبارات   (ه)
خفيض ة للتالرئيسية التي يمكن أن تساعد اللجنة التنفيذية في وضع منهجية لتحديد نقطة البداي
ت التي قشانااإلجمالي المستدام بموجب تعديل كيغالي لقطاعي االستهالك واإلنتاج، مع مراعاة الم

  في االجتماع الحادي والثمانين؛ أجريت

تكاليف التخفيض التدريجي للمواد مشروع نموذج المبادئ التوجيهية لمواصلة استخدام   (ه)
 الثاني ينرفقفي الم المستفيضة، الواردين لمناقشةلالهيدروفلوروكربونية وقائمة العناصر المعلقة 

لثاني ماع اة الحالية، كوثائق عمل للمناقشة في االجت، على التوالي، بالوثيقلث عشرو الثا عشر
اد ريجي للموالتد تكاليف التخفيضبشأن إعداد المبادئ التوجيهية ل والثمانين وفي االجتماعات المقبلة

حسب  ، مع مالحظة أنه يمكن إضافة عناصر إضافية،5الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 
  الضرورة.

   )81/67(القرار 

 23 -الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم بالمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون (ب): 
 

ولفت االنتباه إلى المرفق األول بهذه   UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54قدم ممثل األمانة الوثيقة    -210
من مرافق  23- ربونالوثيقة، الذي تضمن تقريراً أعده خبير استشاري يقيم خيارات لتدمير الهيدروفلوروك

. وقال إن الخبير االستشاري موجود في االجتماع الحالي لإلجابة على أسئلة األعضاء 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
  بشأن هذا التقرير.

في المناقشة التالية، أعرب األعضاء عن تقديرهم للتقرير، الذي قال العديد منهم إنه يوفر معلومات تقنية     -211
ب المزيد من الدراسة. مشددين على أن التقرير قد ركز على تكلفة تكنولوجيات تدمير أساسية تتطل

شروط الظروف والوواإلدارة تكاليف الفي الصين، وقال العديد من األعضاء أنه يتعين فهم  23-الهيدروفلوروكربون
  .ها شروط مختلفة بشكٍل أفضلفي بلدان أخرى تنطبق علي 23-تدمير ومكافحة انبعاثات الهيدروفلوروكربونالمتعلقة ب

واقترح العديد من األعضاء أنه، نظراً لوجود اختالفات كبيرة بين البلدان المتعددة المنتجة   -212
كمنتج ثانوي، كانت هناك حاجة لمعالجة هذه  23-والمنتجة للهيدروفلوروكربون 22 -للهيدروكلوروفلوروكربون

حاالت معينة من أجل تحديد الثغرات في القدرة على إدارة تدمير المسألة على أساس كل حالة على حدة وفحص 
لديهم  5في بلدان المادة  22 -. وقال عضوان أن أكبر منتجي الهيدروكلوروفلوروكربون23-الهيدروفلوروكربون

األطراف  واقترحا أن يركز الصندوق المتعدد 23-القدرة الكافية لتدمير أو انتزاع المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
التي تفتقر إلى هذه القدرة، مما يعينهم على االمتثال اللتزاماتهم المتعلقة  5على تقديم الدعم لبلدان المادة 

بموجب تعديل كيغالي؛ واقترح أحدهم أن يكون أي دعم من هذا القبيل فعاال من حيث  23- بالهيدروفلوروكربون
 التكلفة قدر اإلمكان.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58 
 
 

64 

عضاء أسئلة محددة حول التقرير، تشمل: أصل التكاليف التي استخدمها االستشاري طرح العديد من األ    -213
؛ 23-؛ وما إذا كان قد تم النظر في نقل وتسرب الهيدروفلوروكربون5لتكنولوجيات التدمير المحددة في بلدان المادة 

سبان؛ وما إذا كانت منهجيات قد أخذت في الح 22 -وما إذا كانت الفروق بين مصانع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
في مصانع  23- الرصد الموصي بها في التقرير قد مكنت من الرصد المستمر لتركيزات الهيدروفلوروكربون

 .22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

  
وردا على ذلك، قال الخبير االستشاري إنه، من أجل إكمال التقرير في حدود الوقت والميزانية المتوفرين،     -214

البيانات المتاحة من األرجنتين والصين والهند والمكسيك. ونظراً لضيق الوقت، لم يتم إجراء أي تحليل لكل  فحص
 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون إنتاج جميع الشركات التي تنتجمصنع على حده، ولكن تم فحص بيانات عن متوسط 

دان األربعة. ووجد التقرير أنه، في المرافق المتكاملة، كمنتج ثانوي في كل بلد من البل 23- وتنتج الهيدروفلوروكربون
من خالل أنابيب، وأي تسربات إما ال تحدث أو يمكن إصالحها ميكانيكياً. ولم  23-سيتم نقل الهيدروفلوروكربون

ر ، ولكن األم23- يدرس التقرير بالتفصيل الحاالت التي لم تنتج فيها المصانع كميات كبيرة من الهيدروفلوروكربون
  .في تلك الحاالت 23-يستحق دراسة طرق بديلة لتدمير الهيدروفلوروكربون

وفيما يتعلق بالرصد، قال الخبير االستشاري إنه يفهم أن منهجية آلية التنمية النظيفة الموصي بها تشمل     -215
لديها القدرة على  التي لم تكن 22 -القياس المستمر. وردا على سؤال بشأن وضع مصانع الهيدروكلوروفلوروكربون

باستمرار، قال إنه، طالما هذه المرافق لديها القدرة الكافية على تخزين  23 - تدمير الهيدروفلوروكربون
في الجو. واقترح أن، من أجل إطالة عمر  23 -المضغوط، فلن ينبعث الهيدروفلوروكربون 23 -الهيدروفلوروكربون

فعالية من حيث التكلفة هو توفير سعة تخزين كافية وتشغيل المحارق  المحارق وتقليل تكاليف المصانع، الحل األكثر
  باستمرار عند المستوى الالزم في كل مصنع.

حساب التكاليف، قال أن التقرير ركز على تكنولوجيا تدمير واحدة استوفت مواصفات  بكيفيةوفيما يتعلق     -216
  .جميع البلدان المعنية وتتوافر لها بيانات، وعرض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التكاليف لألعضاء المهتمين

يا والتقييم االقتصادي، سأل أحد األعضاء األمانة عما إذا كانت قد قارنت، وناقشت مع فريق التكنولوج    -217
الواردة في تقرير الخبير االستشاري وتلك التي قدمها  23 -الهيدروفلوروكربونالتكاليف التقديرية المرتبطة بتدمير 

لمتطلبات التمويل لتجديد موارد الصندوق  2017فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقييمه في شهر مايو/ أيار 
. ورد ممثل األمانة بأن 2017وتكملة التقرير في أكتوبر/ تشرين األول  2020 – 2018ترة المتعدد األطراف للف

األمانة لم تناقش األرقام مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ولكن ركزت التقديرات المذكورة في تقرير تجديد 
لك الواردة في تقرير االستشاري. ولكن الموارد بشكل شبه حصري على تكاليف التشغيل وكانت قابلة للمقارنة مع ت

من السمات اإلضافية، بما في ذلك دراسة كيفية تباين تكاليف التشغيل مع سعة ومدى استخدام  نظرت في عدداألخيرة 
تلك القدرة، والنظر في التكاليف التي لم يسبق تقييمها، مثل تكاليف الصيانة وتكاليف العمالة، مما أدى إلى تقديرات 

دي. أما فيما يخص التكاليف الرأسمالية، يمكن أن أعلى من تلك الواردة في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصا
تعزى التقديرات األعلى في تقرير الخبير االستشاري إلى حقيقة أن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

  تضمن بيانات أقدم ولم يتضمن التكاليف المرتبطة ببناء مرافق جديدة في الصين.
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 .باستفاضة مناقشة التقرير مع االستشاريلجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال الل وافقتوبعد المناقشة،       -218

رار لكي تنظر فيه اللجنة. وأوضح ممثل األمانة أن المبلغ المقترح قوبعد ذلك، قدم فريق االتصال مشروع     -219
تمت مناقشته في البداية، وقال تخصيصه إلعداد التقرير الوارد في الفقرة (ب) من مشروع القرار أقل من المبلغ الذي 

إن األمانة ستبذل قصارى جهدها لضمان إنجاز العمل المقرر تنفيذه عمالً بالمقرر في حدود المبلغ المخصص 
  المخفض، ولكنه ال يضمن إمكانية تحقيق ذلك.

 اللجنة التنفيذية: قررت      -220

اإلحاطة علما بالتقرير عن الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي   (أ)
، الوارد (ب))80/77و(ه) 79/47(ب) و79/17و(ه) 78/5(المقررات  23-الهيدروفلوروكربون

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54في الوثيقة 

األمانة االتصال بخبير استشاري مستقل إلعداد تقرير لالجتماع الثاني والثمانين،  منأن تطلب و  (ب)
 ما يلي:ن يقدم معلومات ع

الخيارات وجميع التكاليف والوفورات المتعلقة برقابة انبعاثات المنتج الثانوي   )1(
 22- في األرجنتين، استنادا إلى كمية الهيدروفلوروكلوروكربون 23-الهيدروفلوروكربون

المنتجة في المصنع والمعلومات المدرجة في التقارير السابقة  23- والهيدروفلوروكربون
لجنة التنفيذية، بما في ذلك خيارات بشأن شحن المقدمة إلى اذات الصلة 

 لتدميره خارج الموقع؛ 23-الهيدروفلوروكربون

المنتج  رة علىوالسيطتقديرات االنبعاثات الهاربة وخيارات للرصد والكشف عن التسرب   )2(
   في المصنع؛  23- الثانوي الهيدروفلوروكربون

المتعلقة بالمعامالت المرتبطة ووالمسائل اللوجستية والقانونية  التكاليف والجدوى التقنية )3(
تكنولوجيا مثل عملية اللتدميره خارج الموقع بواسطة  23- بشحن الهيدروفلوروكربون
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54 الفلور الموصوفة في الوثيقة

في  المذكور ا، المعلومات ذات الصلة بالتقريرحكومة األرجنتين أن تقدم، طوعي منأن تطلب و  (ج)
 الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

الخبير  للتعاقد معدوالر أمريكي  25,000ص، من موارد األمانة الحالية، ما يصل إلى وتخص  (د)
 ؛المذكور في الفقرة الفرعية  (ب) أعاله االستشاري المستقل

األمانة إعداد وثيقة لالجتماع الثاني والثمانين، استنادا إلى الوثيقة  منأن تطلب و  (هـ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 ،بالخيارات الفعالة من حيث التكاليف لرقابة انبعاثات  معنية

المصانع ، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بتكاليف إغالق 23-المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
، وخيارات للرصد في ضوء التقرير الذي 22-الهيدروفلوروكلوروكربون مزدوجة االستعمال إلنتاج

 أعده الخبير االستشاري المقدم إلى االجتماع الحادي والثمانين والتقارير األخرى ذات الصلة.

   )81/68(القرار 
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على مؤسسات الصندوق المتعدد األطراف من حيث أعباء المترتبة االنعكاسات  :من جدول األعمال 11البند 
العمل المتوقعة خالل السنوات القادمة، بما في ذلك ما يتعلق بتعديل كيغالي للتخفيض التدريجي للمواد 

  (و)).34/80 الهيدروفلوروكربونية (المقرر

  
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/55قدم ممثل األمانة الوثيقة       -221

، بما في ذلك ما إذا مستفيضة بعض جوانب المسألة يحتاج إلى دراسة أنوبعد العرض، قال أحد األعضاء      -222
كانت أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ستتم 

وتوافر الموارد وفعالية ذلك التوازن على مستويات تجديد الموارد  نتيجةا يترتب بالتوازي أو بطريقة متكاملة، وم
خاصة وحدات األوزون الوطنية ووحدات و 5مؤسسات الصندوق، وبلدان المادة وقدرات  التكلفة والتنفيذ واإلبالغ

ن المناقشة، بما في ذلك للقيام بهذا العمل. وسلط عضو آخر الضوء على جوانب أخرى تستحق المزيد م إدارة البرامج
  الشراكات والتمويل المشترك لتوليد منافع مشتركة في مجاالت مثل تغير المناخ وكفاءة الطاقة.

  التنفيذية: اللجنة وقررت      -223

ن   (أ) راف م دد األط ندوق المتع ات الص ى مؤسس ة عل ات المترتب أن تحيط علما بالتحليل الشامل لالنعكاس
يضحيث أعباء العمل المتوقعة في السنوات المقبلة، بما في ذلك فيما يتعلق بتعديل كيغالي بش  أن التخف

رر  ة (المق واد الهيدروفلوروكربوني دريجي للم ة 80/34الت ي الوثيق وارد ف (و)) ال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/55؛  

 
ة  منأن تطلب و  (ب) االت الثنائي ع الوك اور م يال، بالتش انين تحل ع والثم اع الراب ى االجتم األمانة أن تقدم إل

ةوالمنفذة، لالنعكاسات المترتبة على تنفيذ  واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم يض  أنشطة إزال والتخف
ور ستتم بالتوازي أو بطريقة متكاملة، مع مراعاةالتي التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية   جملة أم

ندوق ومن بينها توافر التكاليف وفعالية  ادة التكلفة وقدرة مؤسسات الص دان الم ة5بل وحدات  ، وخاص
 األوزون الوطنية ووحدات إدارة البرامج؛

  
راكات ذا منأن تطلب كذلك و  (ج) ت الصلة وإشراك مؤسسات األمانة أن تأخذ في االعتبار في تحليل الش

رى،  ات األخ ع المؤسس ندوق م ةً الص واد  خاص دريجي للم يض الت طة التخف ي أنش ف
  الهيدروفلوروكربونية، التي يدعم الصندوق المتعدد األطراف، تمشيا مع تعديل كيغالي.

  
  )81/69(المقرر 

 
ل يذ بروتوكواألطراف لتنفمشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد : من جدول األعمال 12البند 

 مونتريال المقدم إلى االجتماع الثالثين لألطراف
  

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/56الوثيقة  الموظفينعرض كبير       -224
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الجتماع الثالثين للألمانة بوضع الصيغة النهائية لتقرير اللجنة التنفيذية  تكلف التنفيذية أن اللجنة قررتو     -225
ت التي تم اتخاذها في االجتماع الحادي ابروتوكول مونتريال في ضوء المناقشات التي أجريت والمقررلألطراف في 

  والثمانين، وأن تقدّم التقرير إلى أمانة األوزون بعد إقراره من الرئيس.

  )81/70(المقرر  

  تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  :من جدول األعمال 13البند 

الفريق الفرعي الوارد في الوثيقة  تقريرميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  قدم  -226
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/57 ، بأن جدول أعمال الفريق الفرعي كان يشتمل على بندين: النظر الذي يبلغ اللجنة

لثانية) للصين وشكل اإلبالغ في الخطة المنقحة إلدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا
في إطار بند "مسائل أخرى" المالي السنوي عن نفقات وحدات إدارة المشروعات في قطاع اإلنتاج، ونظر فيما بعد 

ووافق  .مسائل الرصد والتحقق ومشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
الغ الخاص بوحدات إدارة المشروعات ستنظر فيه اللجنة التنفيذية عند مناقشة الفريق الفرعي على أن شكل اإلب

للصين في إطار البند صيغة اإلبالغ لنفقات وحدة إدارة المشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  . االستثماريةالمشروعات  ،(ه) 9

المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد جميع عناصر  علىفي االجتماعات السابقة  تم االتفاقميسر أنه الوأفاد      -227
مزدوجة  22- الهيدروكلوروفلوروكربون باستثناء تلك المتعلقة بتمويل مصانع، الهيدروكلوروفلوروكربونية

عضاء آخرون االستعمال. وعلى الرغم من أن أحد األعضاء كان يرغب في مواصلة مناقشة هذه القضية، فقد اتفق أ
كمنتج ثانوي  23 -على أنه ال ينبغي النظر في المبادئ التوجيهية إال بعد معالجة مسألة الهيدروكلوروفلوروكربون

إلدارة  المعدلةمسألة الرصد والتحقق. واستمرت مناقشة الخطة ق حول أي اتفاالتوصل إلى ولم يتم  كاملة. معالجة
في مجموعة أصغر  االجتماع) للصين بعد اختتام لثانيةبونية (المرحلة اإزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكر

تسوية هذه المسألة، أو مسألة الرصد والتحقق، قبل اختتام االجتماع  تم إذا إلى اللجنة التنفيذية اتقريرالميسر  وسيقدم
   الحادي والثمانين.

دد من المسائل دون حل فيما يتعلق بالمرحلة وقدم بعد ذلك تقريرا عن مداوالت الفريق األصغر. وبقي ع    -228
ً ، استثنائيللصين، ولكن تم االتفاق على إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية المنقحة من خطة   ا

إدارة إزالة إنتاج المواد خطة ودون وضع سابقة فيما يتعلق بالمستوى العام لتمويل المرحلة الثانية من 
تكاليف دعم ، باإلضافة إلى أمريكي دوالر 23,000,000مبلغ اليمكن الموافقة على أنه ، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 2018لعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنتاج إل، على أساس أن الحد األقصى المسموح به الوكالة للبنك الدولي
بناًء الثالث والثمانين  االجتماعللنظر فيه في  مقترح معدلقديم سيتم تو، من قدرات استنفاد األوزون طن 22,742 هو

   .ستتم معالجتهاالمتبقية التي  المسائلبشأن االجتماع الثاني والثمانين في  أجريتعلى المناقشات التي 

  للصين  إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة 

 اللجنة التنفيذية: قررت، الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجريق على أساس توصيات الف       -229
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 :علما بما يلي اإلحاطة      (أ)      

التي للصين،  إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تقديم المرحلة الثانية من   ) 1(
 ؛ريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجنظر فيها الف

التي أثارها الفريق الفرعي  لمسائلالعديد من  عالجالمقدم من البنك الدولي  المقترح المعدلأن و  ) 2(
بعين المعني بقطاع اإلنتاج فيما يتعلق بالمقترحات السابقة المقدمة إلى االجتماعين التاسع والس

 ؛انين للجنة التنفيذيةموالث

تشمل حساب الربح الضائع  وتوزيع التمويل على التي المسائل األخرى ذات الصلة، لم تتم معالجة و  ) 3(
 - 2030 رةالجزء األخير من الفت، بما في ذلك لمرحلة الثانية والمراحل الالحقةومدة ا الشرائح 

 ةلم تتم معالجمع ذلك،  ،وحدة إدارة المشروعتمويل ألنشطة المساعدة التقنية و، ومتطلبات ال2040
اللجنة  تنظربأن الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بعد ذلك من التوصية ولم يتمكن  ةكامل

  ؛لمقترحهذا افي التنفيذية 

، أن حكومة الصين قد امتثلت بشكل كامل لجميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقها مع التقديرو  ) 4(
وفقا للمرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالحد من إنتاج 

آذار  /مارس حتى، وأنه،  إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من خطة 
إدارة إزالة في المائة من إجمالي التمويل المعتمد للمرحلة األولى من خطة  94,2، تم صرف 2018

 ؛فيدين النهائيينللمست إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطوط إنتاج  غلقأو  /ل الفوري لخفض اإلنتاج وأن التمويو  ) 5(
بموجب  2020ه لعام يساعد حكومة الصين على التحرك نحو االمتثال اللتزاماتسالمؤهلة للتمويل 

 ؛بروتوكول مونتريال

، ودون وضع سابقة فيما يتعلق بالمستوى العام لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة ا، استثنائيأن تعتمدو (ب) 
، دوالر أمريكي 23,000,000مبلغ وشرائح التمويل، ال إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

   ، على أساس: دوالر أمريكي البنك الدولي 1,288,000 بقيمةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

المواد نتاج إلعلى أن الحد األقصى المسموح به وافقت حكومة الصين أن  ) 1(
، ويمكن من قدرات استنفاد األوزونطن  22,742هو  2018لعام  الهيدروكلوروفلوروكربونية
يتجاوز  الذيإلنتاج لسنة  لكل دوالر أمريكي لكل كيلوغرام 1,73 بقيمةتخفيض مبلغ التمويل المقدم 

 المذكور أعاله.المستوى 

 أن حكومة الصين سوف:  ) 2(

طن  1,188 خفضمن أجل م العطاءات فيما يتعلق بإغالق اإلنتاج أو تخفيض الحصص تنظ   -ا
، 2018في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من إنتاج  من قدرات
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إزالة إنتاج استدامة  في معالجةوتبدأ ، 2018صة عند المستوى المخفض لعام الح وتصدر
 ؛األثر البيئي متقييفيما يتعلق ب المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

، بما في ذلك المراقبة لدعم األنشطة على مستوى المؤسسة مساعدة فنية محددة وتقدم   -ب
 ؛معوضالمستمرة والتحقق من كل خط إنتاج 

ض   -ج المواد إنتاج لن يعيد توجيه أي قدرة  وتتأكد من أن أي مصنع معوَّ
دوالر  0,15، ويخضع لعقوبة تبلغ استخدام المواد األولية نحو الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛من اإلنتاج المعاد توجيهه لكل سنةلكل كيلوغرام 

المواد إنتاج أفضل الجهود إلدارة  جهاتها المهنية وسلطاتها لبذلمع  وتنسق   -د
المواد ثانوية في مصانع المنتجات المن إنتاج  وما يرتبط به الهيدروكلوروفلوروكربونية
ً ألفضل الممارسات للحد الهيدروكلوروفلوروكربونية التأثيرات  من أجل الحد من، وفقا

 ؛المصاحبةالمناخية 

اإلمكان، بما  ر البيئية والمناخية قدرمن أجل تقليل اآلثا 2018ن تنفيذ األنشطة في عام وتحس   -هـ
لتحقيق أهداف  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعطاء األولوية إلغالق إنتاج في ذلك 

 ؛19/6المنصوص عليها في المقرر  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخفض 

حوزة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي التابع لوزارة حماية تتأكد من أن أي أموال في و  -و
أي فائدة مقابل المرحلة  سيتم تعويض، وسبة معقولة من الفائدة المتراكمةن دستسترالبيئة 

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج إدارة إزالة الثانية من خطة 

في الفقرة الفرعية (ب) أعاله  المذكوردوالر أمريكي  23,000,000 بقيمةأن التمويل المعتمد وتشير إلى   (ج)
 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة إنتاج يُخصم من تمويل المرحلة الثانية من س

إلى  وتدعو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة إنتاج النظر في المرحلة الثانية من  وتؤجل   (د) 
في االجتماع الثاني  أجريتإلى االجتماع الثالث والثمانين عمالً بالمناقشات التي  معدلمقترح  تقديم

 ).3المتبقية التي يتعين معالجتها والمشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ( المسائلوالثمانين بشأن 

  )81/71(القرار 

 
 مسائل أخرى: من جدول األعمال 14البند 

  
 11- الكلوروفلوروكربوناالنبعاثات العالمية من 

  
أعربت ممثلة النرويج عن قلقها إزاء الزيادة غير المتوقعة والثابتة في االنبعاثات العالمية من    -230

مايو/ أيار  16عدد في " الطبيعةفي الدراسة العلمية المنشورة في دورية " الواردعلى النحو  11-الكلوروفلوروكربون
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في إطار بروتوكول مونتريال. وبعد أن أشارت الى أن  11- رغم اإلزالة المبلغة إلنتاج الكلوروفلوروكربون ،2018
نتائج الدراسة تخضع حاليا لالستعراض من جانب فريق التقييم العلمي التابع لبروتوكول مونتريال، اقترحت أن تتولى 

أمانة الصندوق على تقديم المساعدة  وحثتانة األوزون، اللجنة التنفيذية السماح باالتصال بين أمانة الصندوق وأم
  .الالزمةألمانة األوزون في جمع أي من المعلومات 

وأعرب العديد من األعضاء عن تأييدهم للمبادرة وشدد أحد األعضاء على ضرورة أن يخضع أي إجراء    -231
  األطراف وبروتوكول مونتريال.الخاصة بالصندوق المتعدد  والسياساتللمبادئ التوجيهية واإلجراءات 

ليست مدرجة  11-مسألة الزيادة في انبعاثات الكلوروفلوروكربون أنوقال األمين التنفيذي ألمانة األوزون    -232
حاليا على جدول أعمال االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال الذي 

المسألة ه هذ. وإذا رغبت األطراف في إدراج 2018يوليه/ تموز  14الى  11من في الفترة من المقرر عقده في فيينا 
 أمانة األوزون تعاون أمانة الصندوق حسب مقتضى الحال.ستطلب في جدول األعمال، 

اللجنة التنفيذية أن تطلب من أمانة الصندوق تقديم المعلومات الالزمة ألمانة األوزون وفقا للمبادئ  وقررت    -233
األطراف وبروتوكول مونتريال بشأن  التوجيهية واإلجراءات والسياسات والمقررات الخاصة بالصندوق المتعدد

  التي لوحظت مؤخرا في مراقبة الغالف الجوي. 11-الزيادة غير المتوقعة في انبعاثات الكلوروفلوروكربون

 )81/72(المقرر  

 

  من جدول األعمال: اعتماد التقرير 15البند 

التنفيذية تقريرها على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة  اللجنةاعتمدت  -234
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/L.1.  

 

 : اختتام االجتماع :من جدول األعمال 16 البند
  

يوم الجمعة  منمساًء  4:10االجتماع في الساعة  اختتامبعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة، أعلن الرئيس       -235
 .2018حزيران  /هيوني 22
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 الدخل

:اإلسهامات التي وصلت 

3,410,280,135    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

4,329,512    أذونات الصرف الموجودة 

165,357,942    التعاون الثنائي

220,006,197*    الفوائد المكتسبة

0    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

20,986,608    دخول متنوعة 

3,820,960,392مجموع الدخل

واحتياطيات **تخصيصات 

         887,836,286برنامج األمم المتحدة االنمائي .

         319,352,919برنامج األمم المتحدة للبيئة.

         899,062,173منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

      1,250,564,328البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

                                3,356,815,706مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

( 2019- 1991)تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية 

                                   2019132,643,505     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 

                                       9,056,982   (2019-2003)  أجر أمانة الخزانة 

                                       3,661,133(2017-1999)تكاليف الرصد و التقييم 

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

(2004-2003)تكاليف استراتيجية االعالم 

                                          104,750  2004   بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 

                                   165,357,942التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                                     34,552,223مكاسب في القيمة/    خسائر 

                                3,703,892,047مجموع التخصيصات واالحتياطات

112,738,832أموال نقدية
:  أذونات صرف

20184,329,513

0غير مجدولة

4,329,513                                       

                                   117,068,345الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

**تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها الوكاالت المنفذة بعد(**)
.2020 إلى 2017 و المبالغ الموافق عليها في الفترة من  2016 وتعكس أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النهائية لعام 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  

(بالدوالرااألمريكي) 2018 إلى 1991حالة الصندوق من : الجدول األول

*  دوالر أمريكي890.303ذات قيمة  (الصين)بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة  .(*)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58

Annex I

Page 2

2018-201720181991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

235,029,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537436,198,530166,666,6663,814,741,719إسهامات متعهد بها

206,611,034381,555,255418,444,981407,980,375418,221,079340,069,872377,140,280375,610,017409,413,43575,233,8063,410,280,135وصلت/ دفعات نقدية 

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,349,20318,827,45013,689,43112,479,34714,075,6800165,357,942مساعدة ثنائية

4,329,51304,329,512(0)                       (1)                    (0)                     0                 -                     -                     -0إذونات صرف

210,977,289393,465,069439,803,048429,283,071465,570,282358,897,322390,829,711388,089,364427,818,62775,233,8063,579,967,588مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,7923,477,9101,301,470045,755,081إسهامات متنازع فيها

24,051,95231,376,27832,763,96110,980,0388,596,7619,256,4108,951,7978,984,1738,379,90391,432,860234,774,131تعهدات غير مسددة

%93.85%45.14%98.08%97.74%97.76%97.49%98.19%97.51%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعهدات

220,006,197               5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,6316,615,0537,452,756الفوائد المكتسبة

                                                       

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

217,743,036423,288,168485,712,161484,354,955486,330,908405,812,320404,921,995400,508,827437,054,21775,233,8063,820,960,392مجموع الدخل

2020-201720181991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

235,029,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537436,198,530166,666,6663,814,741,719مجموع التعهدات 

210,977,289393,465,069439,803,048429,283,071465,570,282358,897,322390,829,711388,089,364427,818,62775,233,8063,579,967,588مجموع الدفعات

%93.85%98.08%97.74%97.76%97.49%98.19%97.51%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217,743,036423,288,168485,712,161484,354,955486,330,908405,812,320404,921,995400,508,827437,054,21775,233,8063,820,960,392مجموع الدخل

24,051,95231,376,27832,763,96110,980,0388,596,7619,256,4108,951,7978,984,1738,379,90391,432,860234,774,131مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%6.15%1.92%2.26%2.24%2.51%1.81%2.49%6.93%7.39%10.23كنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد االنتقالي

24,051,95231,376,27832,763,9619,811,7987,511,9845,940,2066,211,1555,000,7371,115,57291,432,860215,216,504

النسبة المئوية من المبالغ غير المسددة من البلدان ذات االقتصاد 

االنتقالي بالقياس إلى التعهدات
10.23%7.39%6.93%2.23%1.58%1.61%1.55%1.26%0.26%5.64%

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

2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  

الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

2018-1991موجز حالة اإلسهامات  و اإليرادات األخرى في الفترة : 2 الجدول 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
مكاسب الصرف /خسائر

مكسب=المبلغ السلبي

134,154118,9870015,1670أندورا

82,213,76480,602,8561,610,907002,923,546*أستراليا

40,816,05140,119,761131,7900564,500292,517النمسا

1,364,061311,683001,052,3780أذربيجان

3,552,654326,348003,226,3060بيالروس

50,720,38248,490,050002,230,3332,307,848بلجيكا

1,842,1441,728,81100113,3330بلغاريا

311,418-141,129,038124,015,1349,752,57107,361,333*  كندا

0158,056-1,178,1551,178,15500كرواتيا

1,185,8621,077,52900108,33355,419قبرص

13,051,47512,763,905287,57000726,085الجمهورية التشيكية

33,686,39532,053,509161,05301,471,833213,394الدانمرك

813,324813,32400056,753استونيا

19,347-26,328,44225,929,284399,15800فنلندا

4,126,552-292,563,514263,154,70717,163,307012,245,500فرنسا

413,672,025333,600,32066,445,4664,329,5129,296,7288,643,070ألمانيا

1,340,447-24,058,72715,757,570008,301,157اليونان

13,66613,6660000الكرسي الرسولي

76,259-8,812,8978,360,73646,4940405,667هنغاريا

1,543,5671,430,01700113,55051,218آيسلندا

15,328,96415,328,964000986,657آيرلندا

17,011,8873,824,67170,453013,116,7630اسرائيل

230,480,526203,167,05817,867,96909,445,5008,984,455ايطاليا

711,111,857674,489,75019,602,172017,019,9360اليابان

2,297,8631,343,85000954,0130كازاخستان

286,549286,5490000الكويت

2,483-1,084,8311,084,830000التفيا

391,999391,9990000ليختنشتاين

1,694,4631,201,49500492,9680ليتوانيا

3,598,6513,598,65100015,647لكسمبرغ

404,873332,2050072,66815,485مالطة

572-300,905300,905000موناكو

0-80,261,28680,261,285000هولندا

11,715,91511,715,914000376,317نيوزيلندا

33,292,00833,292,0070001,691,681النرويج

16,91516,9150000بنما

21,886,54521,773,545113,000001,129,253بولندا

19,389,85817,396,15547,93501,945,769198,162البرتغال

00-3,177,1363,177,13600رومــانيا

135,812,06919,564,442666,6760115,580,9516,576,265االتحاد الروسي

52,73145,231007,5003,429سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

0207,776-4,581,0694,564,54716,5230سلوفاكيا

2,748,9432,748,9430000سلوفينيا

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

124,637,783113,227,8015,253,14906,156,8334,210,371اسبانيا

0777,158-51,313,13149,738,7781,574,3530السويد

1,748,431-56,126,73354,213,5021,913,23001سويسرا

144,89949,0860095,8130طاجيكستان

293,2455,76400287,4810**تركمانستان

10,521,3591,303,750009,217,6090أوكرانيا

559,639559,6390000اإلمارات العربية المتحدة

266,441,881254,629,381565,000011,247,5001,577,170المملكة المتحدة

863,879,422840,387,49321,567,19101,924,7380الواليات المتحدة األمريكية

890,574188,60600701,9680أوزبكستان

3,814,741,7193,410,280,135165,357,9424,329,512234,774,13134,552,223المجموع الفرعي

45,755,08100045,755,081***  إسهامات متنازع فيها

3,860,496,8013,410,280,135165,357,9424,329,512280,529,213المجموع 

*

**

***

   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة الخامسة  في 39   و 5بموجب المقررين

.  دوالر أمريكي 5.764 البالغة قيمتها  2005  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساهمته  لسنة 2004سنة 

.مبلغ مخصوم من المساهمات غير المسددة و يظهر هنا لإلبقاء على السجالت فقط

 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2018-1991موجز حالة االسهامات لفترة  : 3الجدول 

2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  

 و هي تشير 40 باألخذ باالعتبار تسوية قامت بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع 39 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع 

. على التوالي6.414.880 و 1.300.088 دوالر أمريكي عوض 6.449.438 و 1.208.219الى 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

15,16715,167أندورا

5,889,6675,889,6670أستراليا
1,814,5001,250,000564,500النمسا

151,167151,167أذربيجان
141,167141,167بيالروس

2,230,3332,230,333بلجيكا
113,333113,333بلغاريا
7,361,3337,361,333  كندا

0                    249,500249,500.00كرواتيا
108,333108,333قبرص

867,000867,0000الجمهورية التشيكية
1,471,8331,471,833الدانمرك

95,83395,8330استونيا
1,149,1671,149,1670فنلندا
12,245,50012,245,500فرنسا
16,101,3336,745,4839,355,850ألمانيا

1,187,0001,187,000اليونان
2,5002,5000الكرسي الرسولي

405,667405,667هنغاريا
58,00058,000آيسلندا
844,333844,3330آيرلندا

1,083,6671,083,667اسرائيل
9,445,5009,445,500ايطاليا
17,019,939                 24,395,1677,375,228.00اليابان

481,333481,3330كازاخستان
126,000126,0000التفيا

17,66717,6670ليختنشتاين
181,500181,5000ليتوانيا

161,333161,3330لكسمبرغ
40,33340,333مالطة

25,16725,1670موناكو
3,734,8333,734,8330هولندا

675,333675,3330نيوزيلندا
2,139,6672,139,6670النرويج

2,119,5002,119,5000بولندا
987,833987,833البرتغال
463,667463,6670رومــانيا

7,782,3337,782,333االتحاد الروسي
7,5007,500سان مارينو

403,167403,1670سلوفاكيا
211,667211,6670سلوفينيا
6,156,8336,156,833اسبانيا
2,409,3332,409,3330السويد

2,873,0002,873,0000سويسرا
10,00010,000طاجيكستان

259,500259,500أوكرانيا
11,247,50011,247,500المملكة المتحدة

36,666,66734,741,9281,924,739الواليات المتحدة األمريكية
58,00058,000أوزبكستان

166,666,66675,233,8060091,432,860المجموع 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2018حالة االسهامات لعام : 4الجدول 

2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

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

2,340,2762,340,276000الجمهورية التشيكية

4,092,4534,092,453000الدانمرك

242,517242,517000استونيا

3,146,6433,146,643000فنلندا

0-33,909,76832,748,5421,161,2260فرنسا

0-43,295,12730,306,5898,659,0264,329,513ألمانيا

3,868,1280003,868,128اليونان

6,0636,063000الكرسي الرسولي

1,612,7311,612,731000هنغاريا

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

733,611733,611000كازاخستان

284,955284,955000التفيا

54,56754,567000ليختنشتاين

442,590442,590000ليتوانيا

491,094491,094000لكسمبرغ

97,00564,6700032,335مالطة

72,75672,756000موناكو

10,028,02810,028,028000هولندا

1,533,9121,533,912000نيوزيلندا

5,159,5235,159,523000النرويج

0-5,583,9275,583,92700بولندا

2,873,8111,915,87400957,937البرتغال

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

18,024,98416,846,7551,178,22900اسبانيا

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

436,198,530409,413,43514,075,6804,329,5138,379,903المجموع 

1,301,4700001,301,470*  إسهامات متنازع فيها

437,500,000409,413,43514,075,6804,329,5139,681,373المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2017-2015حالة االسهامات لفترة  :  5الجدول 

2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

16,16816,1680أندورا

4,191,4814,191,4810أستراليا

1,612,7301,612,7300النمسا

80,83980,839أذربيجان

113,174113,1740بيالروس

2,016,9232,016,9230بلجيكا

94,98594,9850بلغاريا

6,030,5596,030,5590  كندا

254,642254,6420كرواتيا

94,98594,9850قبرص

780,092780,0920الجمهورية التشيكية

1,364,1511,364,1510الدانمرك

80,83980,8390استونيا

1,048,8811,048,8810فنلندا

11,303,25610,472,252831,0040فرنسا

14,431,7098,659,0252,886,3422,886,3420ألمانيا

1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي

537,577537,5770هنغاريا

54,56654,566آيسلندا

844,763844,7630آيرلندا

800,302800,302اسرائيل

8,989,2518,706,751282,5000ايطاليا

21,893,11121,893,1110اليابان

244,537244,5370كازاخستان

94,98594,9850التفيا

18,18918,1890ليختنشتاين

147,530147,5300ليتوانيا

163,698163,6980لكسمبرغ

32,33532,335مالطة

24,25224,2520موناكو

3,342,6763,342,6760هولندا

511,304511,3040نيوزيلندا

1,719,8411,719,8410النرويج

1,861,3091,861,3090بولندا

957,937957,937البرتغال

456,738456,7380رومــانيا

4,927,1124,927,1120االتحاد الروسي

6,0636,0630سان مارينو

345,585345,5850سلوفاكيا

202,096202,0960سلوفينيا

6,008,3286,008,3280اسبانيا

1,940,1261,940,1260السويد

2,115,9502,115,9500سويسرا

6,0636,063طاجيكستان

200,076200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

32,083,33332,083,3330الواليات المتحدة األمريكية

30,31430,314أوزبكستان

145,833,333135,495,3383,999,8462,886,3423,451,808المجموع 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2017حالة االسهامات لعام  : 6الجدول 
2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

16,16816,1680أندورا

4,191,4814,191,4810أستراليا

1,612,7301,612,7300النمسا

80,83980,839أذربيجان

113,174113,1740بيالروس

2,016,9232,016,9230بلجيكا

94,98594,9850بلغاريا

6,030,5596,030,5590  كندا

254,642254,6420كرواتيا

94,98594,9850قبرص

780,092780,0920الجمهورية التشيكية

1,364,1511,364,1510الدانمرك

80,83980,8390استونيا

1,048,8811,048,8810فنلندا

0-11,303,25611,018,799284,457فرنسا

0-14,431,70910,102,1962,886,3421,443,171ألمانيا

1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي

537,577537,5770هنغاريا

54,56653,582984آيسلندا

844,763844,7630آيرلندا

800,302800,302اسرائيل

8,989,2517,463,8011,525,4500ايطاليا

21,893,11121,753,838139,2730اليابان

244,537244,5370كازاخستان

94,98594,9850التفيا

18,18918,1890ليختنشتاين

147,530147,5300ليتوانيا

163,698163,6980لكسمبرغ

32,33532,3350مالطة

24,25224,2520موناكو

3,342,6763,342,6760هولندا

511,304511,3040نيوزيلندا

1,719,8411,719,8410النرويج

1,861,3091,861,3090بولندا

957,937957,9370البرتغال

456,738456,7380رومــانيا

4,927,1124,260,436666,6760االتحاد الروسي

6,0636,0630سان مارينو

345,585345,5850سلوفاكيا

202,096202,0960سلوفينيا

6,008,3284,830,0991,178,2290اسبانيا

1,940,1261,940,1260السويد

2,115,9502,115,9500سويسرا

6,0636,063طاجيكستان

200,076200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

31,233,92731,233,9270الواليات المتحدة األمريكية

30,31430,314أوزبكستان

144,983,927134,452,3766,680,4271,443,1712,407,954المجموع 

849,406*  إسهامات متنازع فيها

145,833,333134,452,3766,680,4271,443,1712,407,954المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2016حالة االسهامات لعام  : 7الجدول 
2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

16,16816,1680أندورا

0                        4,191,4814,191,481أستراليا

0                        1,612,7301,612,730النمسا

80,83980,839أذربيجان

113,174113,174بيالروس

0                        2,016,9232,016,923بلجيكا

0                             94,98594,985بلغاريا

0                        6,030,5596,030,559  كندا

0-                           254,642254,642كرواتيا

0                             94,98594,985قبرص

0                           780,092780,092الجمهورية التشيكية

0                        1,364,1511,364,151الدانمرك

0                             80,83980,839استونيا

0                        1,048,8811,048,881فنلندا

45,7650                      11,303,25611,257,491فرنسا

0-2,886,342                      14,431,70911,545,367ألمانيا

1,289,3761,289,376اليونان

0                               2,0212,021الكرسي الرسولي

0                           537,577537,577هنغاريا

0                             54,56654,566آيسلندا

0                           844,763844,763آيرلندا

800,302800,302اسرائيل

282,5000                        8,989,2518,706,751ايطاليا

180,8000                      21,893,11121,712,311اليابان

0                           244,537244,537كازاخستان

0                             94,98594,985التفيا

0                             18,18918,189ليختنشتاين

0                           147,530147,530ليتوانيا

0                           163,698163,698لكسمبرغ

0                             32,33532,335مالطة

0                             24,25224,252موناكو

0                        3,342,6763,342,676هولندا

0                           511,304511,304نيوزيلندا

0                        1,719,8411,719,841النرويج

0-                        1,861,3091,861,309بولندا

0                           957,937957,937البرتغال

0                           456,738456,738رومــانيا

0-                        4,927,1124,927,112االتحاد الروسي

0                               6,0636,063سان مارينو

0-                           345,585345,585سلوفاكيا

0                           202,096202,096سلوفينيا

0                        6,008,3286,008,328اسبانيا

0                        1,940,1261,940,126السويد

0                        2,115,9502,115,950سويسرا

6,0636,063طاجيكستان

200,076200,076أوكرانيا

0                      10,466,57610,466,576المملكة المتحدة

0-                      31,631,26931,631,269*الواليات المتحدة األمريكية

30,31430,314أوزبكستان

145,381,269139,465,7213,395,4072,520,142المجموع 

452,064452,064*  إسهامات متنازع فيها

145,833,333139,465,7213,395,4072,972,206المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2015حالة االسهامات لعام  : 8الجدول 
2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

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

1,780,8741,780,874000الجمهورية 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

1,484,9121,484,912000هنغاريا

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

9,465,6799,465,679000هولندا

1,393,0621,393,062000نيوزيلندا

4,444,5324,444,532000النرويج

4,225,1124,225,112000بولندا

1-2,607,5272,607,52800البرتغال

903,194903,194000رومــانيا

8,174,6725,449,782002,724,891االتحاد الروسي

15,30815,308000سان مارينو

724,596724,596000سلوفاكيا

525,588525,588000سلوفينيا

16,211,57015,320,620890,95000اسبانيا

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

397,073,537375,610,01712,479,34708,984,173المجموع 

3,477,9103,477,910*  إسهامات متنازع فيها

400,551,447375,610,01712,479,347012,462,083المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2014-2012حالة االسهامات لفترة  :  9الجدول 
2018حزيران /  يونيه 22إلى 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

(0)5,454,8845,454,884  كندا

164,729164,7290كرواتيا

78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمهورية 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

494,971494,9710هنغاريا

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

3,155,2263,155,2260هولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110النرويج

1,408,3711,408,3710بولندا

(0)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

7,588,188(0)132,912,645121,117,2544,207,203المجموع 

714,323714,323*  إسهامات متنازع فيها

133,626,968121,117,2544,207,20308,302,512المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2014حالة االسهامات لعام  : 10الجدول 

2018حزيران /  يونيه 22إلى 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

(0)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

(543,979)132,493,229130,180,0772,857,131المجموع 

969,010969,010*  إسهامات متنازع فيها

133,462,239130,180,0772,857,131425,031المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2013حالة االسهامات لعام  : 11الجدول 

2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

(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

593,625593,6250الجمهورية 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

494,971494,9710هنغاريا

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

3,155,2263,155,2260هولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110النرويج

1,408,3711,408,3710بولندا

(0)869,176869,176البرتغال

301,065301,0650رومــانيا

2,724,8912,724,891االتحاد الروسي

5,1035,1030سان مارينو

241,532241,5320سلوفاكيا

175,196175,1960سلوفينيا

5,403,8574,512,907890,9500اسبانيا

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

131,667,662124,312,6865,415,0131,939,964المجموع 

1,794,5771,794,577*  إسهامات متنازع فيها

133,462,239124,312,6865,415,0133,734,541المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2012حالة االسهامات لعام  : 12الجدول 
2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

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

1,364,6081,143,128221,48000الجمهورية 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

1,184,9271,184,927000هنغاريا

179,682179,682000آيسلندا

2,161,0352,161,035000آيرلندا

2,034,7720002,034,772اسرائيل

24,664,93424,067,481597,45300ايطاليا

80,730,43178,903,7091,826,72200اليابان

140,801000140,801كازاخستان

87,41387,413000التفيا

48,56348,563000ليختنشتاين

150,544150,544000ليتوانيا

412,782412,782000لكسمبرغ

82,55682,556000مالطة

14,56914,569000موناكو

9,095,7719,095,771000هولندا

1,243,2021,243,202000نيوزيلندا

3,797,5943,797,594000النرويج

2,432,9852,432,985000بولندا

(0)2,559,2482,559,24800البرتغال

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

8,951,797(1)399,781,507377,140,28013,689,431المجموع الفرعي

405,792000405,792*  إسهامات متنازع فيها

19,357,589-400,187,299377,140,28013,689,431المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2011-2009موجز حالة االسهامات لفترة  : 13الجدول 

2018حزيران /  يونيه 22إلى غاية  
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم 

المتحدة االنمائي

هاء
برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 

للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
أمين الصندوق

د+ه+و+ز+ح=ط      
المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -كندا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -فرنسا

4,329,5134,329,513                 -                   -                   -                   -4,329,5134,329,513                           -ألمانيا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -هولندا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                      -                           -المملكة المتحدة

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

4,329,5134,329,513                 -                   -                   -                   -4,329,5134,329,513                           -المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58

(دوالر أمريكي) 2018 حزيران / 22 يونيه حالة أذونات الصرف إلى غاية :14 الجدول

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لهايحتفظ بها

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                            178,384,678.22-09-2015                            7,436,663.95أمين الخزانة               10,324,398.10                       7,436,663.95يوروفرنسا                            

                            der7,026,669.91                            2015-09-177,922,730.75                            1,832,468.25                 9,755,199.00                       7,026,669.91يوروفرنسا2014

20,079,597.10               

-                                 

               18,914,439.57                     18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا2004-08-092004

                                            -                            036,304,813.19-08-2005                            6,304,813.19أمين الخزانة2005-08-03

                                            -                            116,304,813.19-08-2006                            6,304,813.19أمين الخزانة2006-08-11

                                            -                            163,152,406.60-02-2007                            3,152,406.60أمين الخزانة2007-02-16

                                            -                            103,152,406.60-08-2007                            3,152,406.60أمين الخزانة2007-08-10

18,914,439.57                          18,914,439.58                          

                 7,565,775.83                       7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا2005-07-082005

                                            -                            181,260,962.64-04-2006                            1,260,962.64أمين الخزانة2006-04-18

                                            -                            111,260,962.64-08-2006                            1,260,962.64أمين الخزانة2006-08-11

                                            -                            161,260,962.64-02-2007                            1,260,962.64أمين الخزانة2007-02-16

                                            -                            101,260,962.64-08-2007                            1,260,962.64أمين الخزانة2007-08-10

                                            -                            121,260,962.64-02-2008                            1,260,962.64أمين الخزانة2008-02-12

                                            -                            121,260,962.64-08-2008                            1,260,962.63أمين الخزانة2008-08-12

7,565,775.83                            7,565,775.83                            

               14,473,718.52                     11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا2006-05-102006

                               145,781.24                            282,558,067.65-02-2007                            1,943,820.40أمين الخزانة2007-02-28                 2,412,286.41

                               269,019.44                            102,681,305.85-08-2007                            1,943,820.40أمين الخزانة2007-08-10                 2,412,286.41

                               408,780.12                            122,821,066.54-02-2008                            1,943,820.40أمين الخزانة2008-02-12                 2,412,286.42

                               517,828.45                            122,930,114.87-08-2008                            1,943,820.40أمين الخزانة2008-08-12                 2,412,286.42

                                 80,274.47                            172,492,560.89-02-2009                            1,943,820.40أمين الخزانة2009-02-17                 2,412,286.42

                               348,327.28                            122,760,613.72-08-2009                            1,943,820.38أمين الخزانة2009-08-12                 2,412,286.44

11,662,922.38                          11,662,922.38                          

               14,473,718.52                     11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا2007-07-232007

                               408,780.12                            122,821,066.54-02-2008                            1,943,820.40أمين الخزانة2008-02-12                 2,412,286.42

                               517,828.46                            122,930,114.87-08-2008                            1,943,820.39أمين الخزانة2008-08-12                 2,412,286.41

                                 80,274.47                            172,492,560.89-02-2009                            1,943,820.40أمين الخزانة2009-02-17                 2,412,286.42

                               348,327.30                            122,760,613.72-08-2009                            1,943,820.38أمين الخزانة2009-08-12                 2,412,286.42

                               767,026.23                            113,179,312.65-02-2010                            1,943,820.40أمين الخزانة2010-02-11                 2,412,286.42

                               148,891.93                            102,561,178.36-08-2010                            1,943,820.41أمين الخزانة2010-08-10                 2,412,286.43

11,662,922.38                          11,662,922.38                          

                 5,789,487.42                       4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا2008-08-152008

                                 32,109.79                               17997,024.36-02-2009                               777,528.16أمين الخزانة2009-02-17                    964,914.57

                               139,330.92                            121,104,245.49-08-2009                               777,528.16أمين الخزانة2009-08-12                    964,914.57

                              (435,806.66)                               11529,107.91-02-2010                               777,528.16أمين الخزانة2010-02-11                    964,914.57

                                 59,555.93                            101,024,470.50-08-2010                               777,528.16أمين الخزانة2010-08-10                    964,914.57

                                 95,245.05                            101,060,159.65-02-2011                               777,528.16أمين الخزانة2011-02-10                    964,914.60

                               130,467.13                            201,095,381.67-06-2011                               777,528.16أمين الخزانة2011-06-20                    964,914.54

4,665,168.96                            4,665,168.96                            

               13,884,041.00                       9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا2009-12-182009

11-02-2010                            1,520,302.52أمين الخزانة2010-02-11                 2,314,006.88

                              (310,856.28)                            102,003,150.60-08-2010                            1,520,302.52أمين الخزانة2010-08-10                 2,314,006.88

                              (241,074.39)                            102,072,932.49-02-2011                            1,520,302.52أمين الخزانة2011-02-10                 2,314,006.88

                              (172,204.69)                            202,141,802.19-06-2011                            1,520,302.52أمين الخزانة2011-06-20                 2,314,006.88

البلد األصلي

الجدول 15:سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2018 الى غاية  22 يونيه / حزيران 2018

 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
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البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

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

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة

                              (311,008.31)                            032,002,998.57-02-2012                            1,520,302.52أمين الخزانة2012-02-03                 2,314,006.88

                              (432,024.04)                            081,881,982.56-08-2012                            1,520,302.52أمين الخزانة2012-08-08                 2,314,006.60

9,121,815.12                            9,121,815.12                            

               13,884,041.00                       9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا2010-04-142010

                              (241,074.40)                            102,072,932.48-02-2011                            1,520,302.52أمين الخزانة2011-02-10                 2,314,006.88

                              (172,204.69)                            202,141,802.19-06-2011                            1,520,302.52أمين الخزانة2011-06-20                 2,314,006.88

                              (311,008.31)                            032,002,998.57-02-2012                            1,520,302.52أمين الخزانة2012-02-03                 2,314,006.88

                              (432,024.32)                            081,881,982.56-08-2012                            1,520,302.52أمين الخزانة2012-08-08                 2,314,006.88

                              (276,649.49)                            122,037,357.39-02-2013                            1,520,302.52أمين الخزانة2013-02-12                 2,314,006.88

                              (285,162.88)                            122,028,843.72-08-2013                            1,520,302.52أمين الخزانة2013-08-12                 2,314,006.60

9,121,815.12                            9,121,815.12                            

                 5,553,616.51                       3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا2011-04-272011

                              (124,403.32)                               03801,199.43-02-2012                               608,121.01أمين الخزانة2012-02-03                    925,602.75

                              (172,809.89)                               08752,792.86-08-2012                               608,121.00أمين الخزانة2012-08-08                    925,602.75

                              (110,659.77)                               12814,942.98-02-2013                               608,121.01أمين الخزانة2013-02-12                    925,602.75

                              (114,065.27)                               12811,537.48-08-2013                               608,121.01أمين الخزانة2013-08-12                    925,602.75

                              (101,416.35)                               11824,186.40-02-2014                               608,121.01أمين الخزانة2014-02-11                    925,602.75

                              (111,450.37)                               12814,152.39-08-2014                               608,121.00أمين الخزانة2014-08-12                    925,602.76

3,648,726.04                            4,818,811.54                            

               13,638,061.59                       9,823,495.77يوروBU 113 1001 01ألمانيا2013-01-242012

                                (78,932.48)                            122,194,077.79-02-2013                            1,637,249.30أمين الخزانة2013-02-12                 2,273,010.27

                                (88,101.08)                            122,184,909.18-08-2013                            1,637,249.30أمين الخزانة2013-08-12                 2,273,010.26

                                (52,409.05)                            112,220,601.22-02-2014                            1,637,249.30أمين الخزانة2014-02-11                 2,273,010.27

                                (81,060.92)                            122,191,949.36-08-2014                            1,637,249.30أمين الخزانة2014-08-12                 2,273,010.27

                              (159,540.39)                               10749,663.71-02-2015                               654,899.72أمين الخزانة2015-02-10                    909,204.10

                              (768,093.70)                            052,868,722.72-08-2015                            2,619,598.87أمين الخزانة2015-08-05                 3,636,816.42

أمين الخزانةالرصيد                                 -

                          0.7203               13,638,061.59                       9,823,495.77يوروBU 113 1004 01ألمانيا2013-03-252013

                                (52,409.05)                            112,220,601.22-02-2014                            1,637,249.30أمين الخزانة2014-02-11                 2,273,010.27

                                (81,060.92)                            122,191,949.36-08-2014                            1,637,249.30أمين الخزانة2014-08-12                 2,273,010.27

                                (81,060.92)                            122,191,949.36-08-2014                            1,637,249.30أمين الخزانة2014-08-12                 2,273,010.27

                              (398,851.00)                            101,874,159.27-02-2015                            1,637,249.30أمين الخزانة2015-02-10                 2,273,010.27

                              (398,850.97)                            121,874,159.27-08-2015                            1,637,249.30أمين الخزانة2015-08-12                 2,273,010.24

                              (398,851.00)                            101,874,159.27-02-2016                            1,637,249.30أمين الخزانة2016-02-10                 2,273,010.27

أمين الخزانةالرصيد                                 -

-                                 

                 5,455,224.66                       3,929,398.32يوروBU 114 1003 01ألمانيا2014-10-022014

                              (384,046.85)                            051,434,361.37-08-2015                            1,309,799.44أمين الخزانة2015-08-05                 1,818,408.22

                              (182,199.93)                               10727,004.18-02-2016                               654,899.72أمين الخزانة2016-02-10                    909,204.11

                              (183,116.78)                               10726,087.33-08-2016                               654,899.73أمين الخزانة2016-08-10                    909,204.11

                              (210,753.56)                               10698,450.55-02-2017                               654,893.73أمين الخزانة2017-02-10                    909,204.11

                              (150,175.35)                               10759,028.76-11-2017                               654,893.73أمين الخزانة2017-11-10                    909,204.11

أمين الخزانةالرصيد                              (0.00)

               11,545,367.08                       8,424,308.00يوروBU 115 1001 01ألمانيا2015-01-192015

                              (713,273.15)                            103,616,239.51-02-2015                            3,159,115.50أمين الخزانة2015-02-10                 4,329,512.66

                              (869,965.28)                            053,459,547.38-08-2015                            3,159,115.50أمين الخزانة2015-08-05                 4,329,512.66

                              (548,385.69)                            102,337,956.08-02-2016                            2,106,077.00أمين الخزانة2016-02-10                 2,886,341.77

أمين الخزانةالرصيد                               0.00

               11,545,367.08                       8,424,308.00يوروBU 116 1000 01ألمانيا2016-01-122016

أمين الخزانة2016-02-10                 1,443,170.89
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البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

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

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة

                              (827,001.31)                            103,502,511.35-08-2016                            3,159,115.50أمين الخزانة2016-08-10                 4,329,512.66

                              (320,105.33)                            101,123,065.56-02-2017                            1,053,038.50أمين الخزانة2017-02-10                 1,443,170.89

                              (215,959.82)                            141,227,211.07-11-2017                            1,053,038.50أمين الخزانة2017-11-14                 1,443,170.89

                              (144,458.51)                        151,298,712.38-02-2018                            1,053,038.50أمين الخزانة2018-02-15                 1,443,170.89

أمين الخزانةالرصيد                 1,443,170.86

               11,545,367.08                       8,424,308.00يوروBU 117 1000 01ألمانيا2017-01-132017

                              (640,210.65)                            102,246,131.12-02-2017                            2,106,077.00أمين الخزانة2017-02-10                 2,886,341.77

                              (431,919.63)                            142,454,422.14-11-2017                            2,106,077.00أمين الخزانة2017-11-14                 2,886,341.77

                              (288,917.00)                        152,597,424.77-02-2018                            2,106,077.00أمين الخزانة2018-02-15                 2,886,341.77

2,886,341.77                 

                                            -                            173,364,061.32-11-2004                            3,364,061.32أمين الخزانة17-11-2004                 3,364,061.32                       3,364,061.32دوالر أمريكيD 11هواندا2003-12-082004

                                            -                            053,364,061.32-12-2005                            3,364,061.32أمين الخزانة05-12-2005                 3,364,061.32                       3,364,061.32دوالر أمريكيD 11هواندا2003-12-082005

               10,718,502.63                       7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة2004-05-182004

                               380,132.91                            232,166,550.02-08-2005                            1,207,260.68أمين الخزانة2005-08-23                 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                            244,473,383.73-07-2006                            3,621,782.04أمين الخزانة2006-07-24                 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 المتحدة2005-06-012005

                               450,274.75                            242,236,691.86-07-2006                            1,207,260.68أمين الخزانة2006-07-24                 1,786,417.11

                            1,354,916.85                            096,036,303.40-08-2006                            3,163,681.03أمين الخزانة2006-08-09                 4,681,386.55

                            1,178,537.31                            165,429,236.28-08-2006                            2,872,622.37أمين الخزانة2006-08-16                 4,250,698.97

7,243,564.08                            13,702,231.54                          2,983,728.91                            

                                            -                            272,000,000.00-10-2005                            2,000,000.00أمين الخزانة27-10-2005                 4,920,000.00                       4,920,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2005-05-132004

                                            -                            022,000,000.00-11-2006                            2,000,000.00أمين الخزانة2006-11-02

                                            -                               25920,000.00-10-2007                               920,000.00أمين الخزانة2007-10-25

4,920,000.00                            4,920,000.00                            

                                            -                            022,000,000.00-11-2006                            2,000,000.00أمين الخزانة02-11-2006                 3,159,700.00                       3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2006-03-012005

                                            -                            251,159,700.00-10-2007                            1,159,700.00أمين الخزانة2007-10-25

3,159,700.00                            3,159,700.00                            

                                            -                            252,500,000.00-10-2007                            2,500,000.00أمين الخزانة25-10-2007                 7,315,000.00                       7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2007-04-252006

                                            -                            192,500,000.00-11-2008                            2,500,000.00أمين الخزانة2008-11-19

                                            -                            112,315,000.00-05-2009                            2,315,000.00أمين الخزانة2009-05-11

7,315,000.00                            7,315,000.00                            

                                            -                            192,341,500.00-11-2008                            2,341,500.00أمين الخزانة19-11-2008                 4,683,000.00                       4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2008-02-212008

                                            -                            112,341,500.00-05-2009                            2,341,500.00أمين الخزانة2009-05-11

4,683,000.00                            4,683,000.00                            

                 5,697,000.00                       5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة2009-04-212009

                                            -                        111,900,000.00-05-2009                        1,900,000.00أمين الخزانة2009-05-11

                                            -                        041,900,000.00-11-2010                        1,900,000.00أمين الخزانة2010-11-04

                                            -                        031,897,000.00-11-2011                        1,897,000.00أمين الخزانة2011-11-03
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2018 المجموعغير مجدولةالمستحقة في

ألمانيا
20140
20161,443,1711,443,171
20172,886,3422,886,342

4,329,51304,329,513

مالحظة:
ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعها 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 22 يونيه /حزيران 2018
(دوالر أمريكي)
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 قائمة البلدان 
 التي أثبتت ألمين الخزانة كتابيا على أنها سوف تستعمل آلية سعر الصرف الثابت

2020و 2018الموارد  ما بين خالل فترة تجديد   
 أو التي دفعت بالعملة الوطنية بدون إعالن رسمي ألمين الخزانة

)2018حزيران  /يونيه   22 (إلى غاية    
 

 
 
 

 إستونيا .1  

 آيرلندا .2

 ألمانيا .3

 نيوزيلندا .4

 النرويج .5

 السويد .6

 سويسرا .7
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 الثانيالمرفق 
 

  المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ
 

 عنوان المشروع الوكالة البلد
خطة قطاعية إلزالة استهالك ال مواد الكلوروفلوروكربون من قطاع  اليونيدو الصين

 .)CPR/ARS/56/INV/473بجرعات مقننة (أجهزة االستنشاق 
ات إزالة استهالك الكلوروفلوروكربون من تصنيع أجهزة االستنشاق بجرع اليونيدو مصر

 )EGY/ARS/50/INV/92مقننة من االيروصول (
الجمهورية العربية 

 السورية
ب عن 141-لوروفلوروكربونوالهيدروك 22- إزالة الهيدروكلوروكربون اليونيدو

ن وريثاأجهزة تكييف الهواء المفردة وألواح العزل من رغاوي البوليتصنيع 
 )SYR/REF/62/INV/103( الجسئة
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 الثالثالمرفق 
 
 

  والثمانين ثانيتقديم تقارير حالة الى االجتماع ال تمشروعات تطلب

 التوصية عنوان المشروع الوكالة البلد
جمهورية أفريقيا 

 الوسطى
خطة إدارة إزالة المواد  اليونيب

الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

 (CAF/PHA/64/TAS/22) 

 رصد أنشطة االستهالك في البلد

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى

خطة إدارة إزالة المواد  اليونيدو
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
 (CAF/PHA/64/INV/21) 

  االستهالك في البلدرصد أنشطة 
 

خطة إدارة إزالة المواد  اليونيب غويانا
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
(GUY/PHA/74/TAS/24) 

رصد انخفاض معدل الصرف من األموال الموافق 
عليها وتوقيع اتفاق يشير الى ان عملية الصرف 

 األولى لم تطلق بعد

خطة إدارة إزالة المواد  اليونيدو العراق
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

   (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
  (قطاع خدمة التبريد)

(IRQ/PHA/74/INV/23) 

 رصد التقدم في التنفيذ نتيجة لألوضاع األمنية.

خطة إدارة إزالة المواد  اليونيدو ليبيا
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  األولى، الشريحة األولى)(المرحلة 
  (قطاع الرغاوي)

 (LIB/PHA/75/INV/36) 

رصد التقدم في التنفيذ ومعدل صرف األموال 
 الموافق عليها نتيجة لألوضاع األمنية.

خطة إدارة إزالة المواد  اليونيب موزامبيق
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)
 (MOZ/PHA/73/TAS/25) 

رصد توقيع االتفاق نتيجة للتغييرات الهيكلية 
 واإلدارية في البلد.

خطة إدارة إزالة المواد  اليوئنديبي سانت كيتس ونيفيس
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
 (STK/PHA/64/TAS/16) 

 عليها.رصد انخفاض معدل صرف األموال الموافق 
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  الرابع المرفق

  رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
  

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية البلد
  الجزائر 

 )(المرحلة األولى
من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ) 2014تالحظ أن الشريحة الثالثة (

كومة تحث حوالهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر لم تُقدم بسبب التغيير في وحدة األوزون الوطنية 
األولى من  ) من المرحلة2014الجزائر على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

عمل  ع خطةموروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل
م تحقيق عتبة والشرائح الالحقة، على أساس الفهم أنه ت 2014منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة. 20صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 

أنتيغوا وبربودا 
 )(المرحلة األولى

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2015أن الشريحة الثانية (تالحظ 
حث حكومة وتخل الالهيدروكلوروفلوروكربونية في أنتيغوا وبربودا لم تُقدم بسبب التغييرات الهيكلية دا

 يمكنحيث بيونيب الالمالية المطلوبة والعمل مع وحكومة أنتيغوا وبربودا على تقديم التقارير المرحلية 
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2015تقديم الشريحة الثانية (

ة توزيع إعاد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة
 .2015شريحة عام 

   بربادوس
 )(المرحلة األولى

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018تالحظ أن الشريحة الثالثة (
جتماع ا في االألن الشريحة الثانية الموافق عليهبعد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس لم تُقدم 

 علعمل ماوتحث حكومة بربادوس على  وتنتظر إغالق الشريحة األولى ذ حتى اآلنتُنفّ  لمالثمانين 
ة يم الشريحتقديمكن  قد تقدم  حتىلثانية ألولى و يكون تنفيذ الشريحة االشريحة اإنهاء بحيث يتم اليونيب 
ونية إلى ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب2018الثالثة (

 االجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين.

البوسنة والهرسك 
 )(المرحلة األولى

ة المواد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزال2016تالحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثالثة (
البوسنة ة في المائة وتحث حكوم 20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة التمويل البالغة 

األولى من  ) من المرحلة2018(بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة اليونيدو على العمل مع والهرسك 
أنه  اس الفهملى أسخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين ع

 في المائة. 20تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 

  البرازيل 
 الثانية)المرحلة (

لة المواد ) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزا2017تالحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثانية (
البرازيل ة في المائة وتحث حكوم 20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة التمويل البالغة 

) من 2018( لثةبحيث يمكن تقديم الشريحة الثااليونيدو على العمل مع حكومة ألمانيا واليوئنديبي و
انين ني والثمالثا المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع

 .في المائة 20على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 

بروني دار السالم 
 األولى)المرحلة (

بطء و ستكملتالحظ أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يُ 
عمل مع على البروني دار السالم مركز االسترداد وتحث حكومة  نتج تأخيرانطالقالذي ي التنفيذ 

المرحلة األولى  ) من2017اليونيب إلكمال التحقق، ومع اليونيب واليوئنديبي لتقديم الشريحة الثالثة (
طة عمل خن مع من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثماني

 ) والشرائح الالحقة.2017منقحة لمراعاة إعادة توزيع الشريحة الثالثة (

 أفريقياجمهورية 
   الوسطى

 )المرحلة األولى(

ل مع على العمجمهورية أفريقيا الوسطى تالحظ األوضاع الصعبة القائمة في البلد وتحث حكومة 
) من المرحلة 2013بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية ( )2011تعجيل تنفيذ الشريحة األولى (لاليونيب 

ة ين مع خطلثمانوااألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني 
 والشرائح الالحقة. 2013عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 

  تشاد 
 )المرحلة األولى(

تالحظ أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يُستكمل وتحث 
) من المرحلة 2018الرابعة (على العمل مع اليونيب إلكمال التحقق، وتقديم الشريحة تشاد حكومة 
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 األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين.

  الصين 
 –الثانية المرحلة (

قطاع رغاوي 
البوليوريتان 

 الجاسئة)
 

) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2017تالحظ سحب الشريحة الثانية (
لحادي االمقدمة إلى االجتماع  رغاوي البوليوريتان الجاسئةالهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع 

كن بحيث يم على العمل مع البنك الدولي لتعجيل التوقيع على االتفاقالصين وتحث حكومة والثمانين 
) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2017ديم الشريحة الثانية (تق

ين مع الثمانإلى االجتماع الثاني و رغاوي البوليوريتان الجاسئةالهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع 
هم أنه تم على أساس الف ،والشرائح الالحقة 2017خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة. 20ق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة تحقي

  جزر القمر 
 )المرحلة األولى(

وتحث  ستكملتالحظ أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يُ 
من ) 2018على العمل مع اليونيب إلكمال التحقق، وتقديم الشريحة الرابعة (جزر القمر حكومة 

 ين.والثمان لثانياالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع 

  الكونغو 
 )المرحلة األولى(

ديم يتم تق على العمل مع اليونيب بحيثالكونغو تالحظ أنه تم التوقيع على االتفاقات وتحث حكومة 
ة فلوروكربونيى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو) من المرحلة األول2018الشريحة الرابعة (

 إلى االجتماع الثاني والثمانين.

كوت ديفوار 
 )المرحلة األولى(

 رة إزالةة إداتالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثانية من المرحلة األولى من خط
حيث بنيدو اليوعلى العمل مع اليونيب وكوت ديفوار المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة 

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
ة توزيع إعاد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة

 والشرائح الالحقة. 2016شريحة عام 

  كوبا 
 )المرحلة األولى(

) من خطة إدارة إزالة المواد 2016تالحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثالثة (
على كوبا ة في المائة وتحث حكوم 20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة التمويل البالغة 

طة إدارة خاألولى من ) من المرحلة 2018بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (اليوئنديبي العمل مع 
قيق نه تم تحفهم أإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين على أساس ال

 في المائة. 20عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 

  جيبوتي
 )المرحلة األولى(

ى من خطة إدارة من المرحلة األول )2016تالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثانية (
 يث يمكنعلى العمل مع اليونيب بحجيبوتي إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة 

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018تقديم الشريحة الثالثة (
 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين.

  دومينيكا 
 )المرحلة األولى(

تكمال عدم اسوالتأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية في الحكومة ووحدة األوزون الوطنية تالحظ 
على  ينيكاالتحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة دوم

ة األولى من ) من المرحل2016لشريحة الثانية (بحيث يمكن تقديم االيونيب إلكمال التحقق العمل مع 
حة عمل منق ع خطةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين م

 والشرائح الالحقة. 2016لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 

غينيا االستوائية 
 )المرحلة األولى(

ي والثمانين ) المقدمتين إلى االجتماع الحاد2018) والرابعة (2016تالحظ سحب الشريحتين الثالثة (
وتحث  من قبل الوكاالت المنفذة المعنية بسبب عدم وجود نظام عامل إلصدار التراخيص والحصص،

) 2016ة (الثالث على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحتينغينيا االستوائية حكومة 
ى بونية إل) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر2018والرابعة (

الشرائح و 2016االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 
ية وروكربونوروفلمواد الهيدروكلالالحقة؛ وذلك بنقطة بداية منقحة للتخفيضات اإلجمالية في استهالك ال

ئية أن ستواتراعي االستهالك الفعلي من هذه المواد في البلد، وعلى أساس أن تؤكد حكومة غينيا اال
 نظام إصدار التراخيص أصبح مستقرا وأن نظام الحصص يعمل.

) من المرحلة األولى من خطة إدارة 2016تالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثالثة (  غابون 
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إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة غابون على العمل مع اليونيب بحيث يمكن  )المرحلة األولى(

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018تقديم الشريحة الرابعة (
 يدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين.اله

  غينيا 
 )المرحلة األولى(

 اليونيدونيب وتالحظ التأخيرات الناتجة عن بطء تنفيذ األنشطة وتحث حكومة غينيا على العمل مع اليو
واد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم2016بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

ة توزيع إعاد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة
 والشرائح الالحقة. 2016شريحة عام 

  هايتي 
 )المرحلة األولى(

تحث وتفاق عدم التوقيع على اال وعنتالحظ التأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية في الحكومة 
لثالثة ريحة ابحيث يمكن تقديم الش حكومة هايتي على العمل مع اليونيب لتعجيل التوقيع على االتفاق

اع الجتماإلى ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 2018(
 الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين.

  مالي 
 )المرحلة األولى(

ى من خطة إدارة ) من المرحلة األول2016تالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثالثة (
تقديم  يمكن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة مالي على العمل مع اليونيب بحيث

 فلوروكربونيةإزالة المواد الهيدروكلورو) من المرحلة األولى من خطة إدارة 2018الشريحة الرابعة (
 إلى االجتماع الثاني والثمانين.

  موزامبيق 
 )المرحلة األولى(

واد هالك المف استتالحظ أنه لم يتم التوقيع على االتفاق وعدم استكمال تقرير التحقق اإللزامي من أهدا
واد ة المالهيدروكلوروفلوروكربونية وأن معدل الصرف الكلي للشريحة الثانية من خطة إدارة إزال

وزامبيق حكومة م في المائة وتحث 20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 
مكن يبحيث  التحققونشطة األعلى العمل مع اليونيب واليونيدو لتعجيل التوقيع على االتفاق وإكمال 

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2016تقديم الشريحة الثالثة (
توزيع  عادةإعاة الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمرا

ريحة والشرائح الالحقة وعلى أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الش 2016شريحة عام 
 في المائة. 20السابقة البالغة 

  النيجر
)المرحلة األولى( 

ذة لوكاالت المنفالمقدمة إلى االجتماع الحادي والثمانين من قبل ا) 2016تالحظ سحب الشريحة الثانية (
عمل وتحث حكومة النيجر على ال المعنية بسبب عدم وجود نظام عامل إلصدار التراخيص والحصص

ن خطة إدارة ) من المرحلة األولى م2016مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (
مراعاة لحة نقمإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل 

إلجمالية في وذلك بنقطة بداية منقحة للتخفيضات ا ،والشرائح الالحقة 2016إعادة توزيع شريحة عام 
، وعلى البلد تراعي االستهالك الفعلي من هذه المواد في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

 ل.أن نظام الحصص يعمالنيجر أن نظام إصدار التراخيص أصبح مستقرا وحكومة أساس أن تؤكد 

  باكستان 
 الثانية)المرحلة (

المرحلة  من لىاألوتالحظ أنه لم يتم التوقيع على االتفاق (اليونيب) وأن معدل الصرف الكلي للشريحة 
 20لغة ف البامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرالثانية 

ونيب مع اليحكومة باكستان على العمل مع اليونيب لتعجيل التوقيع على االتفاق، وفي المائة وتحث 
إزالة المواد  ) من المرحلة األولى من خطة إدارة2018واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (

صرف تبة قيق عالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تح
 في المائة. 20تمويل الشريحة السابقة البالغة 

  بنما 
 الثانية)المرحلة (

من  )2016األولى (تالحظ أنه تم التوقيع على وثيقة المشروع ولكن أن معدل الصرف الكلي للشريحة 
صرف تبة الالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عالمرحلة 

انية شريحة الثبحيث يمكن تقديم ال اليوئنديبيفي المائة وتحث حكومة بنما على العمل مع  20البالغة 
جتماع الى ا) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إل2018(

في  20الغة الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة الب
 المائة.

جمهورية مولدوفا 
 الثانية)المرحلة (

) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 2016تالحظ أن معدل الصرف الكلي للشريحة األولى (
في المائة وتحث حكومة  20ية كان أقل من عتبة الصرف البالغة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
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من المرحلة الثانية ) 2018على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية (جمهورية مولدوفا 

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم 
 في المائة. 20حقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة أنه تم ت

  قطر 
 )المرحلة األولى(

المواد  رة إزالةلمرحلة األولى من خطة إدالوثيقة المشروع االتفاق أو تالحظ أنه لم يتم التوقيع على 
ميع جالهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة قطر على العمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة 

رحلة قترح للممقديم المسائل المتعلقة بالتوقيع على االتفاق قبل االجتماع الثاني والثمانين بحيث يمكن ت
 نين، وإالالثماوالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثالث 

إحراز  ة عدمثاني والثمانين في حالاالجتماع ال يسيعتبر المشروع من المشروعات المحتمل إلغائها ف
 إلى الصندوق المتعدد األطراف. غير مسددةأي تقدم، وستتم إعادة أي أرصدة 

  رواندا 
 )المرحلة األولى(

مل لى الععالتغييرات في وحدة األوزون الوطنية وتحث حكومة رواندا  الناتجة عنتالحظ التأخيرات 
ة إزالة المواد ) من المرحلة األولى من خطة إدار2018مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (

 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين.

  سانت لوسيا
)المرحلة األولى( 

واد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم2015تالحظ بطء تنفيذ الشريحة الثالثة (
 علىا سانت لوسيالهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب التغييرات الهيكلية في الحكومة وتحث حكومة 

) 2018رابعة () بحيث يمكن تقديم الشريحة ال2015العمل مع اليونيب لتعجيل تنفيذ الشريحة الثالثة (
ثاني اع المن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتم

 والثمانين.

سانت فينسنت 
  وجزر غرينادين 

 )المرحلة األولى(

وروكربونية ) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل2015تالحظ بطء تنفيذ الشريحة الثانية (
ل مع على العمسانت فينسنت وجزر غرينادين لهيكلية في الحكومة وتحث حكومة بسبب التغييرات ا

) من المرحلة 2018) بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2015اليونيب لتعجيل تنفيذ الشريحة الثانية (
ثالث لنين أو االثمااألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني و

 والثمانين.

المملكة العربية 
  السعودية

)المرحلة األولى( 

ونية روكربتالحظ عدم استكمال تقرير التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلو
ة المواد من خطة إدارة إزالمن المرحلة األولى ) 2015وأن معدل الصرف الكلي للشريحة الرابعة (

لمملكة افي المائة وتحث حكومة  20بونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة الهيدروكلوروفلوروكر
) 2016( خامسةعلى العمل مع اليونيدو إلكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة ال العربية السعودية

ثاني اع المن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتم
على أساس ووالشرائح الالحقة  2016ين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام والثمان

 في المائة. 20الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 

  سيراليون 
 )المرحلة األولى(

وتحث  ستكملتالحظ أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يُ 
) 2018عة (على العمل مع اليونيب إلكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابسيراليون حكومة 

ثاني ع التمامن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االج
 والثمانين.

  توغو
)المرحلة األولى( 

 رة إزالةة إداتالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خط
قديم تالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة توغو على العمل مع اليونيب بحيث يمكن 

ة فلوروكربونيلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو) من المرح2018الشريحة الرابعة (
 إلى االجتماع الثاني والثمانين.

  تونس 
 )المرحلة األولى(

لى من األو تالحظ أنه كانت هناك تأخيرات في تنفيذ مكون قطاع التبريد وتكييف الهواء من المرحلة
نسا ومة فروتحث حكومة تونس على العمل مع حكخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

طة إدارة إزالة خ) من المرحلة األولى من 2017واليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
ة إعادة مراعالالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة 

 .2017توزيع شريحة عام 
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 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية البلد
  تركيا 

 )المرحلة األولى(
) من خطة إدارة إزالة المواد 2015تالحظ أن معدل الصرف الكلي للشريحة الثانية (

ركيا على تفي المائة وتحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 
حلة األولى من ) من المر2016العمل مع اليونيدو لتعجيل التنفيذ بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

مل خطة ع معإلى االجتماع الحادي والثمانين خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
م تحقيق عتبة والشرائح الالحقة، على أساس الفهم أنه ت 2016منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة. 20صرف تمويل الشريحة السابقة البالغة 

فنزويال 
 –(جمهورية 

  البوليفارية) 
 الثانية)المرحلة (

ل مع العم على جمهورية فنزويال البوليفاريةتالحظ األوضاع الصعبة القائمة في البلد وتحث حكومة 
) 2017الثانية ( ) بحيث يمكن تقديم الشريحة2016واليونيدو لتعجيل تنفيذ الشريحة األولى ( اليوئنديبي

ثاني ماع المن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتمن المرحلة الثانية 
 والشرائح الالحقة. 2017والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 
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ALBANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $8,500 $1,105 $9,6050.4

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $30,000 $2,700 $32,7001.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

$68,500 $5,905 $74,405Total for Albania 1.5

BAHRAIN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500

$235,000 $10,500 $245,500Total for Bahrain

BANGLADESH

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(project management unit)

UNDP $174,539 $12,218 $186,757

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 

 baseline by 2025. Noted the commitment of the Government to 
reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the baseline by 
2025; and to issue a ban on manufacture and import of HCFC-22-
based air-conditioners with cooling capacity up to 1.5 TR by 1 
January 2024. The Government, UNDP and UNEP were requested 
to deduct 24.01 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

1* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $360,000 $46,333 $406,333

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 

 baseline by 2025. Noted the commitment of the Government to 
reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the baseline by 
2025; and to issue a ban on manufacture and import of HCFC-22-
based air-conditioners with cooling capacity up to 1.5 TR by 1 
January 2024. The Government, UNDP and UNEP were requested 
to deduct 24.01 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

4.7

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(air-conditioning sector)

UNDP $1,967,866 $137,750 $2,105,616

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the 

 baseline by 2025. Noted the commitment of the Government to 
reduce HCFC consumption by 67.5 per cent of the baseline by 
2025; and to issue a ban on manufacture and import of HCFC-22-
based air-conditioners with cooling capacity up to 1.5 TR by 1 
January 2024. The Government, UNDP and UNEP were requested 
to deduct 24.01 ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC 
consumption eligible for funding.

6.8

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Canada $75,000 $5,250 $80,250

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $61,000 $4,270 $65,270

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $14,000 $980 $14,980

$2,652,405 $206,801 $2,859,206Total for Bangladesh 11.5

BELIZE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 
6/2018-5/2020)

UNEP $98,176 $0 $98,176

$98,176 $98,176Total for Belize

2* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BENIN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $65,000 $8,450 $73,450

Approved on the understanding that UNEP and UNIDO would 
assist the Government to implement the recommendations 
contained in the verification report for HCFC consumption, and 
would report on the progress made in this regard at the time of the 
next tranche submission.

3.5

$65,000 $8,450 $73,450Total for Benin 3.5

BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Noted that UNIDO would include an update, as part of the 
progress report on implementation of the fourth tranche of the 
HPMP, on the progress made in implementing the 
recommendations in the verification report submitted to the 81st 
meeting, including strengthening the licensing system, improving 
communication between the national ozone unit and customs and 
additional training for customs, and strengthening data recording 
procedures; that the CAP of UNEP would continue to assist the 
Government in strengthening its national institutions dealing with 
implementation of the Montreal Protocol; and that the CAP would 
include a report on efforts to assure the continuity of the national 
ozone unit in the next request for renewal of the institutional 
strengthening project (phase XI) for the country.

1.0

$30,000 $2,700 $32,700Total for Bolivia 1.0

BURUNDI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $63,800 $8,294 $72,094

Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
starting point for sustained aggregate reduction which was 2.10 
ODP tonnes based on the review of consumption levels, 
particularly given the current socio-economic factors in the 
country; that the total funding approved in principle for stage I of 
the HPMP to meet the 35 per cent reduction of the HCFC baseline, 
was US $332,000 rather than US $210,000 in line with decision 
60/44(f)(xii); that the maximum funding balance for which the 
country was eligible for the total phase out of HCFCs was US 
$418,000 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.

1.3

3* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $80,000 $7,200 $87,200

Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
starting point for sustained aggregate reduction which was 2.10 
ODP tonnes based on the review of consumption levels, 
particularly given the current socio-economic factors in the 
country; that the total funding approved in principle for stage I of 
the HPMP to meet the 35 per cent reduction of the HCFC baseline, 
was US $332,000 rather than US $210,000 in line with decision 
60/44(f)(xii); that the maximum funding balance for which the 
country was eligible for the total phase out of HCFCs was US 
$418,000 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.

0.8

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 8/2018-7/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$228,800 $15,494 $244,294Total for Burundi 2.1

CAPE VERDE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,9000.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$145,000 $7,800 $152,800Total for Cape Verde 0.1

CHILE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNIDO $618,420 $43,289 $661,7096.4

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (foam sector)

UNDP $1,401,911 $98,134 $1,500,04523.2

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNEP $130,962 $17,025 $147,9871.5

$2,151,293 $158,448 $2,309,741Total for Chile 31.2

4* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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CHINA

PRODUCTION

HCFC closure

HCFC production phase-out management plan IBRD $23,000,000 $1,288,000 $24,288,000

Approved, on an exceptional basis, and without setting a precedent 
with regard to the overall level of funding of stage II of the 
HPPMP and the funding tranches therein, on the understanding 
that the Government agreed that the maximum allowable level of 
production of HCFCs for 2018 would be 22,742 ODP tonnes, and 
the amount of funding provided could be reduced by US $1.73 per 
kg/year of production beyond the above-mentioned level; and that 
the Government would oganize bidding in relation to production 
closure or quota reduction to reduce 1,188 ODP tonnes of HCFC 
production in 2018, issue the quota at the reduced level for 2018, 
and begin to address the sustainability of the phase-out of HCFC 
production in relation to the environment impact assessment, 
provide specific technical assistance to support enterprise-level 
activities, including continued monitoring and verification of each 
compensated production line, ensure that any compensated plant 
would not redirect any phased out HCFC production capacity 
towards feedstock use, subject to a penalty of US $0.15 per kg of 
redirected production per year, coordinate with its stakeholders 
and authorities to make best efforts to manage HCFC production 
and associated by-product production in HCFC plants, in 
accordance with best practices to minimize associated climate 
impacts, optimize the implementation of the activities in 2018 in 
order to minimize environmental and climate impacts as much as 
possible, including by giving priority to HCFC production closure 
to achieve the HCFC reduction targets set out in decision XIX/6, 
and ensure that any funds in possession of the FECO/MEP would 
return a reasonable rate of accrued interest, and that any interest 
would be offset against stage II of the HPPMP. Noted that the 
approved funding would be deducted from the funding of stage II 
of the HPPMP.

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, balance of 
second tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)

Germany $3,988 $475 $4,463

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration and air-conditioning servicing sector 
plan and enabling component)

UNEP $2,570,000 $284,061 $2,854,06192.9

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (room air-conditioner manufacturing sector plan)

UNIDO $16,000,000 $1,120,000 $17,120,000821.7

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (extruded polystyrene foam sector plan) (balance 
of agency support costs)

UNIDO $0 $43,663 $43,663

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (solvent sector plan) (balance of agency support 
costs)

UNDP $0 $18,886 $18,886

5* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration and air-conditioning servicing sector 
plan and enabling component)

Japan $80,000 $10,400 $90,4002.9

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (industrial and commercial refrigeration and air-
conditioning sector plan) (balance of agency support costs)

UNDP $0 $100,000 $100,000

$41,653,988 $2,865,485 $44,519,473Total for China 917.5

COLOMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (technical assistance in policies formulation and 
implementation)

UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP, UNEP and the Government of Germany 
until the Secretariat had reviewed the verification report for 2015, 
2016 and 2017 and confirmed that the Government of Colombia 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 

 with the Executive Committee; that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced-HFO formulations 
in the foam sector when requesting a future tranche of stage II of 
the HPMP, on the understanding that if the IOC were below US 
$2.13/kg the Government would return the associated funds to the 
Multilateral Fund in line with decision 75/44(b)(vi); and that 
 UNDP would continue assisting the Government to enact the ban 
on the use of HCFC-141b in the fire protection sector as soon as 
possible.

0.6

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigerant servicing sector, project management 
and monitoring)

UNDP $130,760 $9,154 $139,914

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP, UNEP and the Government of Germany 
until the Secretariat had reviewed the verification report for 2015, 
2016 and 2017 and confirmed that the Government of Colombia 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 

 with the Executive Committee; that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced-HFO formulations 
in the foam sector when requesting a future tranche of stage II of 
the HPMP, on the understanding that if the IOC were below US 
$2.13/kg the Government would return the associated funds to the 
Multilateral Fund in line with decision 75/44(b)(vi); and that 
 UNDP would continue assisting the Government to enact the ban 
on the use of HCFC-141b in the fire protection sector as soon as 
possible.

6* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (foam sector)

UNDP $1,137,247 $79,607 $1,216,854

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP, UNEP and the Government of Germany 
until the Secretariat had reviewed the verification report for 2015, 
2016 and 2017 and confirmed that the Government of Colombia 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 

 with the Executive Committee; that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced-HFO formulations 
in the foam sector when requesting a future tranche of stage II of 
the HPMP, on the understanding that if the IOC were below US 
$2.13/kg the Government would return the associated funds to the 
Multilateral Fund in line with decision 75/44(b)(vi); and that 
 UNDP would continue assisting the Government to enact the ban 
on the use of HCFC-141b in the fire protection sector as soon as 
possible.

34.6

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

Germany $162,900 $20,919 $183,819

Approved on the understanding that the approved funds would not 
be transferred to UNDP, UNEP and the Government of Germany 
until the Secretariat had reviewed the verification report for 2015, 
2016 and 2017 and confirmed that the Government of Colombia 
was in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement 

 with the Executive Committee; that UNDP would report the actual 
IOC incurred during the conversion to reduced-HFO formulations 
in the foam sector when requesting a future tranche of stage II of 
the HPMP, on the understanding that if the IOC were below US 
$2.13/kg the Government would return the associated funds to the 
Multilateral Fund in line with decision 75/44(b)(vi); and that 
 UNDP would continue assisting the Government to enact the ban 
on the use of HCFC-141b in the fire protection sector as soon as 
possible.

1.9

$1,480,907 $116,180 $1,597,087Total for Colombia 37.0

CONGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $15,000 $1,050 $16,050

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$125,000 $4,300 $129,300Total for Congo

7* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 
(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58 
Annex V

COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $40,000 $2,800 $42,800

$40,000 $2,800 $42,800Total for Costa Rica

CUBA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Canada $75,000 $5,250 $80,250

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $75,000 $5,250 $80,250

$150,000 $10,500 $160,500Total for Cuba

DJIBOUTI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 7/2018-6/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Djibouti

DOMINICA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 6/2018-5/2020 )

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Dominica

8* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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DOMINICAN REPUBLIC

REFRIGERATION

Commercial

Conversion of a commercial refrigerator manufacturing line 
at Fábrica de Refrigeradores Comerciales, SRL (FARCO) 
from HFC-134a and R-404A to propane (R-290) as 
refrigerant

Canada $80,000 $10,400 $90,400

Approved on the understanding that no further funding would be 
available until the instrument of ratification by the Government 
had been received by the depositary at the Headquarters of the 
United Nations in New York; that 4.01mt (5,734.3mt CO2-eq) of 
HFC-134a and 0.15mt (588.3mt CO2-eq) of R-404A would be 
deducted from the starting point for sustained aggregate reduction 
in HFCs once it has been established; that the project would be 
completed within 24 months of the transfer of funds to UNDP and 
the Government of Canada and a comprehensive completion report 
would be submitted within six months of the project completion 
with detailed information on the eligible ICCs for all equipment 
and other components including those not funded under the 
project, IOCs, any possible savings incurred during the conversion 
and relevant factors that facilitated implementation (e.g. whether 
any purchased and/or installed equipment or supplies had gone 
through a competitive quote/bidding process and the details 
thereof), changes in the energy efficiency of the products being 
manufactured and any related policies undertaken by the 
Government and information on the implementation of the 
servicing component where applicable; and that any remaining 
funds would be returned to the Multilateral Fund no later than one 
year after the date of project completion.

1.9

Conversion of a commercial refrigerator manufacturing line 
at Fábrica de Refrigeradores Comerciales, SRL (FARCO) 
from HFC-134a and R-404A to propane (R-290) as 
refrigerant

UNDP $49,825 $4,484 $54,309

Approved on the understanding that no further funding would be 
available until the instrument of ratification by the Government 
had been received by the depositary at the Headquarters of the 
United Nations in New York; that 4.01mt (5,734.3mt CO2-eq) of 
HFC-134a and 0.15mt (588.3mt CO2-eq) of R-404A would be 
deducted from the starting point for sustained aggregate reduction 
in HFCs once it has been established; that the project would be 
completed within 24 months of the transfer of funds to UNDP and 
the Government of Canada and a comprehensive completion report 
would be submitted within six months of the project completion 
with detailed information on the eligible ICCs for all equipment 
and other components including those not funded under the 
project, IOCs, any possible savings incurred during the conversion 
and relevant factors that facilitated implementation (e.g. whether 
any purchased and/or installed equipment or supplies had gone 
through a competitive quote/bidding process and the details 
thereof), changes in the energy efficiency of the products being 
manufactured and any related policies undertaken by the 
Government and information on the implementation of the 
servicing component where applicable; and that any remaining 
funds would be returned to the Multilateral Fund no later than one 
year after the date of project completion.

2.3

$129,825 $14,884 $144,709Total for Dominican Republic 4.2
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ECUADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I) (foam sector 
plan)

UNIDO $431,719 $30,220 $461,939

 Noted that the updated Agreement had been revised to reflect the 
funds approved and the remaining eligible consumption; the 
commitment of the Government not to issue any import quota for 
HCFC-141b contained in pre-blended polyols starting 1 January 
2020, except for a maximum of 0.86 ODP tonnes (7.78 mt) for 
spray foam for the years 2020 and 2021; that the Government will 
submit as part of stage II a project proposal for the phase-out of 
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols for spray 
foam. The Government and UNIDO were requested to deduct 4.85 
ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported pre-blended 
polyols from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding.

4.9

$431,719 $30,220 $461,939Total for Ecuador 4.9

EGYPT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 1/2019-12/2020)

UNIDO $292,253 $20,458 $312,711

$292,253 $20,458 $312,711Total for Egypt

EL SALVADOR

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down Canada $50,000 $3,500 $53,500

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $100,000 $7,000 $107,000

$150,000 $10,500 $160,500Total for El Salvador

EQUATORIAL GUINEA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
III: 6/2018-5/2020)

UNEP $102,400 $0 $102,400

$102,400 $102,400Total for Equatorial Guinea
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ETHIOPIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $22,000 $2,860 $24,860

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $8,000 $560 $8,560

$30,000 $3,420 $33,420Total for Ethiopia

GABON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 7/2018-6/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Gabon

GEORGIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $119,400 $8,955 $128,355

Approved on the understanding that an updated verification report 
to include 2016 and 2017 consumption data would be submitted by 
June 2018; that Georgia 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.

1.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 6/2018-5/2020)

UNDP $85,000 $5,950 $90,950

$204,400 $14,905 $219,305Total for Georgia 1.2
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GHANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) Italy $60,000 $7,800 $67,800

UNDP and the Government of Italy were requested to continue 
assisting the Government, during implementation of its HPMP, in 
identifying possible alternative refrigerants with low-GWP for 
retrofits in the commercial refrigeration sector; UNDP was 
requested to report, in future progress reports on stage I of the 
HPMP, on the progress of the transition from the interim 
technology selected by the Government to lower-GWP 
refrigerants, in line with decision 75/62(c), including the 
availability of lower-GWP refrigerants on the market, until a 
lower-GWP technology had been fully introduced. Approved on 
the understanding that the consumption level and starting point 
will be reviewed when stage II of the HCFC phase-out 

 management plan is submitted; and that the sum of US$42,000 
originally planned for the end-user incentive programme in the 
fifth tranche would be combined with the funding component of 
the sixth (2019) tranche for end-user conversions to low-GWP 
technologies or other activities to promote HCFC conversion to 
low-GWP alternatives in the sixth (2019) tranche.

4.9

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNDP $125,000 $9,375 $134,375

UNDP and the Government of Italy were requested to continue 
assisting the Government, during implementation of its HPMP, in 
identifying possible alternative refrigerants with low-GWP for 
retrofits in the commercial refrigeration sector; UNDP was 
requested to report, in future progress reports on stage I of the 
HPMP, on the progress of the transition from the interim 
technology selected by the Government to lower-GWP 
refrigerants, in line with decision 75/62(c), including the 
availability of lower-GWP refrigerants on the market, until a 
lower-GWP technology had been fully introduced. Approved on 
the understanding that the consumption level and starting point 
will be reviewed when stage II of the HCFC phase-out 

 management plan is submitted; and that the sum of US$42,000 
originally planned for the end-user incentive programme in the 
fifth tranche would be combined with the funding component of 
the sixth (2019) tranche for end-user conversions to low-GWP 
technologies or other activities to promote HCFC conversion to 
low-GWP alternatives in the sixth (2019) tranche.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$245,000 $21,375 $266,375Total for Ghana 4.9

GRENADA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Grenada
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GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $23,250 $3,023 $26,2730.2

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $42,850 $3,214 $46,0641.2

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VIIIl: 7/2018-6-2020)

UNEP $159,744 $0 $159,744

$225,844 $6,237 $232,081Total for Guatemala 1.4

GUINEA-BISSAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $10,000 $700 $10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$30,000 $3,300 $33,300Total for Guinea-Bissau

HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Approved on the understanding that UNEP and the Government 
will intensify efforts to implement the training activities for 
refrigeration technicians associated with stage I of the HPMP; that 
UNEP would submit a progress report to each meeting on the 
implementation of activities under UNEP’s components associated 
with stage I of the HPMP, including disbursments achieved, until 
the submission of the fifth and final tranche of stage I of the 
HPMP; that the disbursement targets for the total amount of funds 
approved for the UNEP components of the first, second and third 
tranches of stage I of the HPMP for Honduras are 50 per cent by 
30 September 2018, 80 per cent by 31 March 2019, and 100 per 
cent by December 2019, and for the UNEP component of the 
fourth tranche are 20 per cent disbursement by 31 March 2019 and 
50 per cent disbursement by December 2019; and if Honduras 
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.

2.0
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HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

Approved on the understanding that UNEP and the Government 
will intensify efforts to implement the training activities for 
refrigeration technicians associated with stage I of the HPMP; that 
UNEP would submit a progress report to each meeting on the 
implementation of activities under UNEP’s components associated 
with stage I of the HPMP, including disbursments achieved, until 
the submission of the fifth and final tranche of stage I of the 
HPMP; that the disbursement targets for the total amount of funds 
approved for the UNEP components of the first, second and third 
tranches of stage I of the HPMP for Honduras are 50 per cent by 
30 September 2018, 80 per cent by 31 March 2019, and 100 per 
cent by December 2019, and for the UNEP component of the 
fourth tranche are 20 per cent disbursement by 31 March 2019 and 
50 per cent disbursement by December 2019; and if Honduras 
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.

3.0

$110,000 $11,000 $121,000Total for Honduras 5.0

INDONESIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (foam sector)

IBRD $1,276,549 $89,358 $1,365,907

Noted the return of US $35,000 plus agency support costs of US 
$2,450 from the World Bank, associated with the withdrawal of 
the foam enterprise CV. Laksana Teknik Makmur to the 81st 
meeting; that the systems house PT MCNS Polyurethane Indonesia 
had decided to withdraw from the foam sector plan and that the 
systems house PT Intimas Chemindo, which had originally 
declined to participate, had now committed to join; that the 
funding of US $301,538 associated with the systems house PT 
MCNS Polyurethane Indonesia had been reallocated to the systems 

 house PT Intimas Chemindo. Approved on the understanding that 
the approved funds would not be transferred to UNDP and the 
World Bank until the Secretariat had reviewed the verification 
report for 2016 and 2017 and confirmed that the Government was 
in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement with 
the Executive Committee.

12.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNDP $753,500 $52,745 $806,245

Noted the return of US $35,000 plus agency support costs of US 
$2,450 from the World Bank, associated with the withdrawal of 
the foam enterprise CV. Laksana Teknik Makmur to the 81st 
meeting; that the systems house PT MCNS Polyurethane Indonesia 
had decided to withdraw from the foam sector plan and that the 
systems house PT Intimas Chemindo, which had originally 
declined to participate, had now committed to join; that the 
funding of US $301,538 associated with the systems house PT 
MCNS Polyurethane Indonesia had been reallocated to the systems 

 house PT Intimas Chemindo. Approved on the understanding that 
the approved funds would not be transferred to UNDP and the 
World Bank until the Secretariat had reviewed the verification 
report for 2016 and 2017 and confirmed that the Government was 
in compliance with the Montreal Protocol and the Agreement with 
the Executive Committee.

8.6

$2,030,049 $142,103 $2,172,152Total for Indonesia 21.5

IRAQ

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Iraq

JAMAICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $40,000 $2,800 $42,800

$40,000 $2,800 $42,800Total for Jamaica
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JORDAN

REFRIGERATION

Commercial

Conversion of large commercial unitary roof top air-
conditioning units of up to 400kW manufacturing facility 
from HFC (R134a, R407c, R410a) to propane R290 as 
refrigerant at Petra Engineering Industries Co.

UNIDO $1,637,610 $114,633 $1,752,243

Approved on the understanding that, except for enabling activities, 
no further funding would be available until the instrument of 
ratification by the Government had been received by the 
depositary at the Headquarters of the United Nations in New York; 
that 36.25mt (51,837.5mt CO2-eq) of HFC-134a, 39.75mt 
(70,516.5mt CO2-eq) of R-407C, and 42.70mt (89,175.6mt CO2-
eq) of R-410A would be deducted from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HFCs once it has been 
established; that the project would be completed within 24 months 
of the transfer of funds to UNIDO and a comprehensive 
completion report would be submitted within six months of the 
project completion with detailed information on the eligible ICCs 
for all equipment and other components including those not 
funded under the project, IOCs, any possible savings incurred 
during the conversion and relevant factors that facilitated 
implementation (e.g. whether any purchased and/or installed 
equipment or supplies had gone through a competitive 
quote/bidding process and the details thereof), changes in the 
energy efficiency of the products being manufactured and any 
related policies undertaken by the Government and information on 
the implementation of the servicing component where applicable; 
that, in line with decision 77/35, UNIDO would not pay IOCs until 
it had verified that the enterprise was manufacturing equipment 
using R-290 technology, and that, if, within 24 months of the 
transfer of funds to UNIDO, not all the IOCs had been disbursed, 
the Executive Committee would consider, on an exceptional basis, 
a one-year extension of the financial completion of the project for 
the sole purpose of allowing the IOCs to be disbursed, on the 
understanding that the comprehensive report referred to above 
would be submitted within 24 months of the transfer of funds to 
UNIDO; and that any remaining funds, including any IOCs that 
had yet to be disbursed, based on the agreed level of US $6.30/kg, 
and any savings, including savings in IOCs, including from the 
reduced material costs stemming from the reduction in refrigerant 
charge, would be returned to the Multilateral Fund no later than 
the submission of the financial completion of the project.

118.7

$1,637,610 $114,633 $1,752,243Total for Jordan 118.7

KUWAIT

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
6/2018-5/2020)

UNEP $134,810 $0 $134,810

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500
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$384,810 $17,500 $402,310Total for Kuwait

KYRGYZSTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche)

UNDP $175,000 $12,250 $187,250

Approved on the understanding that end-users would provide co-
financing to participate in the incentive programme for retrofit or 
replacement of air-conditioning equipment to technologies with 
low global warming potential refrigerants; and that, if Kyrgyzstan 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.5

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche)

UNEP $155,800 $20,254 $176,054

Approved on the understanding that end-users would provide co-
financing to participate in the incentive programme for retrofit or 
replacement of air-conditioning equipment to technologies with 
low global warming potential refrigerants; and that, if Kyrgyzstan 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non-flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

0.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2019-12/2020)

UNEP $148,262 $0 $148,262

$479,062 $32,504 $511,566Total for Kyrgyzstan 0.7

LAO, PDR

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
IX: 12/2018-11/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Lao, PDR
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LEBANON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing and project management 
and coordination)

UNDP $273,000 $19,110 $292,110

Noted that the enterprise Iceberg SARL in the refrigeration and air-
conditioning sector for which conversion had been approved on 
the basis of an alternative with a low-GWP was temporarily using 
HFC-365mfc owing to lack of availability of HFOs; and that the 
remaining four refrigeration and air-conditioning manufacturing 
enterprises under current conversion would possibly temporarily 
use HFC-365mfc owing to lack of availability of HFOs. UNDP 
was requested to continue assisting the Government, during the 
implementation of the HPMP, in securing the supply of HFOs for 
Iceberg SARL and other enterprises under the HPMP, on the 
understanding that any IOCs would not be paid until the original 
alternative technology selected or another technology with a lower-
GWP had been fully introduced; to report to the Executive 
Committee on the status of use of the interim technology selected 
by Iceberg SARL at each meeting until the original technology 
selected or another technology with a lower-GWP had been fully 
introduced, also providing an update from the suppliers on the 
progress made towards ensuring that the selected technologies, 
including associated components, were available on a commercial 
basis in the country; to report to the 82nd meeting the status of 
implementation of the conversion at the remaining enterprises 
Frigo Liban, UNIC, CGI Halawany and Industrial and Commercial 
Refrigerators, on the understanding that the remaining funds from 
the conversion of the enterprises would be returned to the 
Multilateral Fund after the total conversion of the sector had been 
fully addressed, and that all expenditures would be recorded.

1.9
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (air-conditioning sector)

UNDP $270,000 $18,900 $288,900

Noted that the enterprise Iceberg SARL in the refrigeration and air-
conditioning sector for which conversion had been approved on 
the basis of an alternative with a low-GWP was temporarily using 
HFC-365mfc owing to lack of availability of HFOs; and that the 
remaining four refrigeration and air-conditioning manufacturing 
enterprises under current conversion would possibly temporarily 
use HFC-365mfc owing to lack of availability of HFOs. UNDP 
was requested to continue assisting the Government, during the 
implementation of the HPMP, in securing the supply of HFOs for 
Iceberg SARL and other enterprises under the HPMP, on the 
understanding that any IOCs would not be paid until the original 
alternative technology selected or another technology with a lower-
GWP had been fully introduced; to report to the Executive 
Committee on the status of use of the interim technology selected 
by Iceberg SARL at each meeting until the original technology 
selected or another technology with a lower-GWP had been fully 
introduced, also providing an update from the suppliers on the 
progress made towards ensuring that the selected technologies, 
including associated components, were available on a commercial 
basis in the country; to report to the 82nd meeting the status of 
implementation of the conversion at the remaining enterprises 
Frigo Liban, UNIC, CGI Halawany and Industrial and Commercial 
Refrigerators, on the understanding that the remaining funds from 
the conversion of the enterprises would be returned to the 
Multilateral Fund after the total conversion of the sector had been 
fully addressed, and that all expenditures would be recorded.

2.5

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (foam sector)

UNDP $571,000 $39,970 $610,970

Noted that the enterprise Iceberg SARL in the refrigeration and air-
conditioning sector for which conversion had been approved on 
the basis of an alternative with a low-GWP was temporarily using 
HFC-365mfc owing to lack of availability of HFOs; and that the 
remaining four refrigeration and air-conditioning manufacturing 
enterprises under current conversion would possibly temporarily 
use HFC-365mfc owing to lack of availability of HFOs. UNDP 
was requested to continue assisting the Government, during the 
implementation of the HPMP, in securing the supply of HFOs for 
Iceberg SARL and other enterprises under the HPMP, on the 
understanding that any IOCs would not be paid until the original 
alternative technology selected or another technology with a lower-
GWP had been fully introduced; to report to the Executive 
Committee on the status of use of the interim technology selected 
by Iceberg SARL at each meeting until the original technology 
selected or another technology with a lower-GWP had been fully 
introduced, also providing an update from the suppliers on the 
progress made towards ensuring that the selected technologies, 
including associated components, were available on a commercial 
basis in the country; to report to the 82nd meeting the status of 
implementation of the conversion at the remaining enterprises 
Frigo Liban, UNIC, CGI Halawany and Industrial and Commercial 
Refrigerators, on the understanding that the remaining funds from 
the conversion of the enterprises would be returned to the 
Multilateral Fund after the total conversion of the sector had been 
fully addressed, and that all expenditures would be recorded.

9.8

$1,114,000 $77,980 $1,191,980Total for Lebanon 14.1
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LESOTHO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

Germany $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Lesotho

LIBYA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (Phase V: 
7/2018-6/2020)

UNIDO $174,164 $12,191 $186,355

$174,164 $12,191 $186,355Total for Libya

MADAGASCAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $44,000 $5,720 $49,720

Approved on the understanding that Madagascar has 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.

2.3

$44,000 $5,720 $49,720Total for Madagascar 2.3

MALAWI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Approved on the understanding that if Malawi were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

1.8

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $15,000 $1,050 $16,050

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $25,000 $3,250 $28,250

$80,000 $9,500 $89,500Total for Malawi 1.8
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MALDIVES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 12/2018-11/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Maldives

MALI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 7/2018-6/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mali

MAURITANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VI: 6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mauritania

MEXICO

REFRIGERATION

Domestic

Conversion of domestic refrigeration manufacturing facility 
from HFC-134a to isobutane as a refrigerant and conversion 
of compresors manufacturing facility from HFC-134a-based 
to isobutane-based at Mabe Mexico

UNDP $2,115,012 $148,051 $2,263,063

Approved on the understanding that no further funding would be 
available until the instrument of ratification by the Government 
had been received by the depositary at the Headquarters of the 
United Nations in New York; that 198mt (283,140mt CO2-eq) of 
HFC-134a would be deducted from the starting point for sustained 
aggregate reduction of HFCs once the starting point had been 
established; that the project would be completed within 24 months 
of the transfer of funds to UNDP and the Government of Canada a 
comprehensive completion report would be submitted within six 
months of the project completion with detailed information on the 
eligible ICCs for all equipment and other components including 
those not funded under the project, IOCs; any possible savings 
incurred during the conversion and relevant factors that facilitated 
implementation (e.g. whether any purchased and/or installed 
equipment or supplies had gone through a competitive 
quote/bidding process and the details thereof), changes in the 
energy efficiency of the products being manufactured and any 
related policies undertaken by the Government and information on 
the implementation of the servicing component where applicable; 
and that any remaining funds would be returned to the Multilateral 
Fund no later than one year after the date of project completion.

129.4
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Conversion of domestic refrigeration manufacturing facility 
from HFC-134a to isobutane as a refrigerant and conversion 
of compresors manufacturing facility from HFC-134a-based 
to isobutane-based at Mabe Mexico

Canada $584,988 $74,349 $659,337

Approved on the understanding that no further funding would be 
available until the instrument of ratification by the Government 
had been received by the depositary at the Headquarters of the 
United Nations in New York; that 198mt (283,140mt CO2-eq) of 
HFC-134a would be deducted from the starting point for sustained 
aggregate reduction of HFCs once the starting point had been 
established; that the project would be completed within 24 months 
of the transfer of funds to UNDP and the Government of Canada a 
comprehensive completion report would be submitted within six 
months of the project completion with detailed information on the 
eligible ICCs for all equipment and other components including 
those not funded under the project, IOCs; any possible savings 
incurred during the conversion and relevant factors that facilitated 
implementation (e.g. whether any purchased and/or installed 
equipment or supplies had gone through a competitive 
quote/bidding process and the details thereof), changes in the 
energy efficiency of the products being manufactured and any 
related policies undertaken by the Government and information on 
the implementation of the servicing component where applicable; 
and that any remaining funds would be returned to the Multilateral 
Fund no later than one year after the date of project completion.

68.7

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $2,139,719 $149,780 $2,289,499

 Noted that one enterprise in the aerosol sector, conversion of 
which was approved on the basis of the use of an alternative with 
low GWP, is temporarily using approximately two metric tonnes 
of HFC-365mfc and HFC-227ea in one cleaning application, 
owing to corrosiveness issues. UNIDO was requested to continue 
assisting the Government in identifying a low GWP alternative for 
the application mentioned above during the implementation of the 
HPMP; and to report to the Executive Committee on the status of 
use of the interim technology at each meeting, until the technology 
originally selected or another technology with a low-GWP has 
been fully introduced.

33.2

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Spain $1,070,000 $122,731 $1,192,731

 Noted that one enterprise in the aerosol sector, conversion of 
which was approved on the basis of the use of an alternative with 
low GWP, is temporarily using approximately two metric tonnes 
of HFC-365mfc and HFC-227ea in one cleaning application, 
owing to corrosiveness issues. UNIDO was requested to continue 
assisting the Government in identifying a low GWP alternative for 
the application mentioned above during the implementation of the 
HPMP; and to report to the Executive Committee on the status of 
use of the interim technology at each meeting, until the technology 
originally selected or another technology with a low-GWP has 
been fully introduced.

13.1

$5,909,719 $494,911 $6,404,630Total for Mexico 244.3
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NEPAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 11/2018-10/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Nepal

NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $50,000 $4,500 $54,5001.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,9000.6

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 
7/2018-6/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$165,000 $8,400 $173,400Total for Nicaragua 2.0

NIGERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

Italy $199,113 $25,858 $224,971

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline 
in 2020 and by 51.35 per cent by 2023. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 35 per cent of 
the country’s baseline by 2020 and by 51.35 per cent by 2023; to 
ban, by 1 January 2020, the import of all HCFCs and HCFC-blend 
refrigerants except for HCFC-141b and HCFC-22; to ban, by 1 
January 2023, the import and use of HCFC-141b, including that 
contained in imported pre-blended polyols, pursuant to decision 
61/47(c)(iv); and that approval of stage II of the HPMP did not 
preclude Nigeria from submitting, not earlier than 2020, stage III 
of the HPMP. UNDP, UNIDO and the Government of Italy were 
requested to deduct 140.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

4.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(project management and coordination)

UNDP $165,000 $11,550 $176,550

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline 
in 2020 and by 51.35 per cent by 2023. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 35 per cent of 
the country’s baseline by 2020 and by 51.35 per cent by 2023; to 
ban, by 1 January 2020, the import of all HCFCs and HCFC-blend 
refrigerants except for HCFC-141b and HCFC-22; to ban, by 1 
January 2023, the import and use of HCFC-141b, including that 
contained in imported pre-blended polyols, pursuant to decision 
61/47(c)(iv); and that approval of stage II of the HPMP did not 
preclude Nigeria from submitting, not earlier than 2020, stage III 
of the HPMP. UNDP, UNIDO and the Government of Italy were 
requested to deduct 140.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector and project management unit)

UNIDO $176,837 $15,915 $192,752

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline 
in 2020 and by 51.35 per cent by 2023. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 35 per cent of 
the country’s baseline by 2020 and by 51.35 per cent by 2023; to 
ban, by 1 January 2020, the import of all HCFCs and HCFC-blend 
refrigerants except for HCFC-141b and HCFC-22; to ban, by 1 
January 2023, the import and use of HCFC-141b, including that 
contained in imported pre-blended polyols, pursuant to decision 
61/47(c)(iv); and that approval of stage II of the HPMP did not 
preclude Nigeria from submitting, not earlier than 2020, stage III 
of the HPMP. UNDP, UNIDO and the Government of Italy were 
requested to deduct 140.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

3.4

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Italy $69,912 $9,079 $78,991

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline 
in 2020 and by 51.35 per cent by 2023. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 35 per cent of 
the country’s baseline by 2020 and by 51.35 per cent by 2023; to 
ban, by 1 January 2020, the import of all HCFCs and HCFC-blend 
refrigerants except for HCFC-141b and HCFC-22; to ban, by 1 
January 2023, the import and use of HCFC-141b, including that 
contained in imported pre-blended polyols, pursuant to decision 
61/47(c)(iv); and that approval of stage II of the HPMP did not 
preclude Nigeria from submitting, not earlier than 2020, stage III 
of the HPMP. UNDP, UNIDO and the Government of Italy were 
requested to deduct 140.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

0.2
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(polyurethane foam sector)

UNDP $1,357,887 $95,052 $1,452,939 4.62

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline 
in 2020 and by 51.35 per cent by 2023. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 35 per cent of 
the country’s baseline by 2020 and by 51.35 per cent by 2023; to 
ban, by 1 January 2020, the import of all HCFCs and HCFC-blend 
refrigerants except for HCFC-141b and HCFC-22; to ban, by 1 
January 2023, the import and use of HCFC-141b, including that 
contained in imported pre-blended polyols, pursuant to decision 
61/47(c)(iv); and that approval of stage II of the HPMP did not 
preclude Nigeria from submitting, not earlier than 2020, stage III 
of the HPMP. UNDP, UNIDO and the Government of Italy were 
requested to deduct 140.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

32.4

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $1,077,113 $75,398 $1,152,511 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline 
in 2020 and by 51.35 per cent by 2023. Noted the commitment of 
the Government to reduce HCFC consumption by 35 per cent of 
the country’s baseline by 2020 and by 51.35 per cent by 2023; to 
ban, by 1 January 2020, the import of all HCFCs and HCFC-blend 
refrigerants except for HCFC-141b and HCFC-22; to ban, by 1 
January 2023, the import and use of HCFC-141b, including that 
contained in imported pre-blended polyols, pursuant to decision 
61/47(c)(iv); and that approval of stage II of the HPMP did not 
preclude Nigeria from submitting, not earlier than 2020, stage III 
of the HPMP. UNDP, UNIDO and the Government of Italy were 
requested to deduct 140.26 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

12.4

$3,045,862 $232,852 $3,278,714Total for Nigeria 53.0

OMAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500

$150,000 $10,500 $160,500Total for Oman

PAKISTAN

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Pakistan
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PANAMA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $100,000 $7,000 $107,000

Enabling activities for HFC phase-down Canada $50,000 $3,500 $53,500

$150,000 $10,500 $160,500Total for Panama

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $22,000 $2,860 $24,860

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $8,000 $560 $8,560

$30,000 $3,420 $33,420Total for Rwanda

SAINT KITTS AND NEVIS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Saint Kitts and Nevis

SAO TOME AND PRINCIPE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,9000.1

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$60,000 $7,800 $67,800Total for Sao Tome and Principe 0.1

SAUDI ARABIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500

$250,000 $17,500 $267,500Total for Saudi Arabia

26* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 
(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58 
Annex V

SEYCHELLES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
6/2018-5/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Seychelles

SUDAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase IX: 7/2018-
6/2020)

UNEP $186,701 $0 $186,701

$186,701 $186,701Total for Sudan

SURINAME

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $29,000 $2,610 $31,610

UNEP was requested to provide an update at the 83rd meeting on 
the steps taken by the Government of Suriname to strengthen the 
HCFC licensing and monitoring system, addressing the issues 
identified in the review of the HCFC verification report by the 
Secretariat. Approved on the understanding that funding under the 
last tranche of stage I of the HPMP for Suriname would be 
considered only after the Government has addressed all the issues 
identified in the verification report and implemented relevant 
actions that had strengthened import/export licensing and quota 
systems; and if Suriname were to decide to proceed with retrofits 
and associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $35,000 $4,550 $39,550

UNEP was requested to provide an update at the 83rd meeting on 
the steps taken by the Government of Suriname to strengthen the 
HCFC licensing and monitoring system, addressing the issues 
identified in the review of the HCFC verification report by the 
Secretariat. Approved on the understanding that funding under the 
last tranche of stage I of the HPMP for Suriname would be 
considered only after the Government has addressed all the issues 
identified in the verification report and implemented relevant 
actions that had strengthened import/export licensing and quota 
systems; and if Suriname were to decide to proceed with retrofits 
and associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

0.3

$64,000 $7,160 $71,160Total for Suriname 0.3
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TRINIDAD AND TOBAGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $145,000 $10,875 $155,875

UNDP was requested to provide, to the 82nd meeting, a status 
report on the use of methyl formate and the alternative blowing 
agent being used, under stage I of the HPMP, in the enterprise 
being assisted by the Multilateral Fund.

11.2

$145,000 $10,875 $155,875Total for Trinidad and Tobago 11.2

ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that if Zambia were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.6

$30,000 $3,900 $33,900Total for Zambia 0.6

REGION: ASP

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Development of stage II of HCFC phase-out management 
plans for PIC countries through regional approach

UNEP $360,000 $46,800 $406,800

Approved on the understanding that no further funding for project 
preparation would be made available for any Pacific Island 
country which submits a stage III of the HPMP after 2025.

$360,000 $46,800 $406,800Total for Region: ASP

1,497.4GRAND TOTAL $69,070,487 $4,860,111 $73,930,598
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IBRD 12.8 $24,276,549 $1,377,358 $25,653,907

UNDP $2,538,837 $178,715 $2,717,552131.7

UNDP 144.9 $9,984,223 $819,729 $10,803,952

UNEP $3,551,093 $95,270 $3,646,363

UNEP 113.0 $4,250,312 $502,035 $4,752,347

UNIDO $2,104,027 $147,282 $2,251,309118.7

UNIDO 878.1 $19,774,545 $1,436,311 $21,210,856

$102,249 $1,017,237Canada 70.5

$25,294 $222,182Germany 1.9

$42,737 $371,762Italy 9.9

$10,400 $90,400Japan 2.9

$122,731 $1,192,731Spain 13.1

BILATERAL COOPERATION

Refrigeration $664,988 $84,749 $749,73770.5

Phase-out plan 27.7 $1,675,913 $201,162 $1,877,075

Several $250,000 $17,500 $267,500

$2,590,901 $303,411 $2,894,312TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Production $23,000,000 $1,288,000 $24,288,000

Refrigeration $3,802,447 $267,168 $4,069,615250.4

Phase-out plan 1,148.8 $34,525,629 $2,762,193 $37,287,822

$61,328,076 $4,317,361 $65,645,437TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Phase-out plan $760,000 $85,240 $845,240

Several $4,391,510 $154,099 $4,545,609

$5,151,510 $239,339 $5,390,849TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs) 1,497.4 $69,070,487 $4,860,111 $73,930,598
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Balances on projects returned at the 81st meeting 

    

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
Canada (per decision 81/2(a)(vi))* 1,285 177 1,462 
France (per decision 81/2(a)(vi))* 250,000 32,500 282,500 
Japan (per decision 81/2(a)(vi))* 412,125 46,185 458,310 
UNDP (per decision 81/2(a)(ii)) 10,467 802 11,269 
UNEP (per decision 81/2(a)(ii)) -52,867 -1,418 -54,285 
UNIDO  (per decision 81/2(a)(ii)) 124,964 9,107 134,071 
World Bank (per decision 81/49(a)(ii)) 35,000 2,450 37,450 
Total 780,974 89,803 870,777 
*Cash transfer.    
    

Interest accrued 
    

Agency Interest accrued (US $) Remarks 
Canada (per decision 81/2(a)(viii))* 1,703 MEX/FUM/54/INV/138 
Japan (per decision 81/2(a)(vii))* 3,914 PHI/FOA/62/INV/91 
*Cash transfer.    
    

Net allocations based on decisions of the 81st meeting 
    

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
Canada* 909,988 101,974 1,011,962 
Germany 196,888 25,294 222,182 
Italy 329,025 42,737 371,762 
Japan 80,000 10,400 90,400 
Spain 1,070,000 122,731 1,192,731 
UNDP  12,512,593 997,642 13,510,235 

UNEP 7,854,272 598,723 8,452,995 
UNIDO 21,753,608 1,574,486 23,328,094 
World Bank 24,241,549 1,374,908 25,616,457 
Total  68,947,923 4,848,895 73,796,818 
*Offset US $5,275 against approvals per decision 81/2(b)(v).   
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AFGHANISTAN

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 Afghanistan

ARGENTINA

REFRIGERATION

Domestic

Conversion project for replacement of HFC-134a with 
isobutane (R 600a)/propane (R-290)-based refrigerant in the 
manufacture of domestic and commercial refrigeration 
equipment

UNIDO $1,840,755 $128,853 $1,969,608

Funded from the additional voluntary contributions provided by a 
group of non-Article 5 countries for fast-start support for the 
implementation of the HFC phase-down. Approved on the 
understanding that no further funding would be available until the 
instrument of ratification by the Government had been received by 
the depositary at the Headquarters of the United Nations in New 
York; that 96.55mt (138,069mt CO2-eq) of HFC-134a would be 
deducted from the starting point for sustained aggregate reduction 
in HFCs once it has been established; that the project would be 
completed within 24 months of the transfer of funds to UNIDO 
and that a comprehensive completion report would be submitted 
within six months of the project completion, with detailed 
information on the eligible ICCs for all equipment and other 
components including those not funded under the project; IOCs; 
any possible savings incurred during the conversion and relevant 
factors that facilitated implementation (e.g. whether any purchased 
and/or installed equipment or supplies had gone through a 
competitive quote/bidding process and the details thereof); 
changes in the energy efficiency of the products being 
manufactured and any related policies undertaken by the 
Government, and information on the implementation of the 
servicing component where applicable; and that any remaining 
funds would be returned to the Multilateral Fund no later than one 
year after the date of project completion.

96.6

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.

$2,090,755 $146,353 $2,237,108Total for Argentina 96.6

1
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BENIN

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 Benin

BOTSWANA

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 Botswana

CHAD

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 Chad

CHINA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for converting from HFC-134a to HFOs+CO2 
with gluing technology in an extruded polystyrene foam 
manufacturer

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.

$30,000 $2,100 $32,100Total for China

COMOROS

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 Comoros
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CONGO, DR

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 Congo, DR

COTE D'IVOIRE

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 Cote D'Ivoire

DJIBOUTI

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 Djibouti

EGYPT

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $105,000 $7,350 $112,350

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $145,000 $10,150 $155,150

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$250,000 $17,500 $267,500Total for Egypt

EQUATORIAL GUINEA

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 Equatorial Guinea
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ETHIOPIA

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 Ethiopia

GEORGIA

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 Georgia

GRENADA

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 Grenada

GUINEA-BISSAU

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 Guinea-Bissau

GUYANA

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 Guyana
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HONDURAS

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 Honduras

INDONESIA

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 Indonesia

KENYA

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 Kenya

KIRIBATI

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 Kiribati

LAO, PDR

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 Lao, PDR
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LEBANON

REFRIGERATION

Domestic

Conversion from HFC-134a and HFC-404A to R-600a and 
R-290 in domestic refrigeration at Lematic Industries

UNIDO $1,053,858 $73,770 $1,127,628

Funded from the additional voluntary contributions provided by a 
group of non-Article 5 countries for fast start support for the 
implementation of the HFC phase-down. Approved on the 
understanding that no further funding would be available until the 
instrument of ratification by the Government had been received by 
the depositary at the Headquarters of the United Nations in New 
York; that 78.46mt (112,198mt CO2-eq) of HFC-134a and 
34.08mt (133,662mt CO2-eq) of R-404A would be deducted from 
the starting point for sustained aggregate reduction in HFCs once it 
has been established; that the project would be completed within 
24 months of the transfer of funds to UNIDO and that a 
comprehensive completion report would be submitted within six 
months of the project completion with detailed information on the 
eligible ICCs for all equipment and other components including 
those not funded under the project, IOCs, any possible savings 
incurred during the conversion and relevant factors that facilitated 
implementation (e.g. whether any purchased and/or installed 
equipment or supplies had gone through a competitive 
quote/bidding process and the details thereof), changes in the 
energy efficiency of the products being manufactured and any 
related policies undertaken by the Government and information on 
the implementation of the servicing component where applicable; 
that any remaining funds would be returned to the Multilateral 
Fund no later than one year after the date of project completion; 
and that the Government was committed to banning the production 
of domestic refrigerators using HFC-134a and R-404A-based 
commercial refrigerators by 1 January 2021, the year after 
completion of the conversion project.

112.5

$1,053,858 $73,770 $1,127,628Total for Lebanon 112.5

LIBYA

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 Libya

MADAGASCAR

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 Madagascar
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MALAWI

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 Malawi

MALI

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 Mali

MARSHALL ISLANDS

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 Marshall Islands

MAURITANIA

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 Mauritania
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MEXICO

REFRIGERATION

Commercial

Conversion of commercial refrigeration manufacturing in 
two facilities from the use of HFC-134a and R-404A as the 
refrigerants to propane (R-290) and isobutane (R-600a) at 
Imbera

UNIDO $1,018,123 $71,268 $1,089,391

Funded from the additional voluntary contributions provided by a 
group of non-Article 5 countries for fast start support for the 
implementation of the HFC phase-down. Approved on the 
understanding that no further funding would be available until the 
instrument of ratification by the Government had been received by 
the depositary at the Headquarters of the United Nations in New 
York; that 70.96mt (101,470mt CO2-eq) of HFC-134a and 5.91mt 
(23,187mt CO2-eq) of R-404A would be deducted from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HFCs once it 
had been established; that the project would be completed within 
24 months of the transfer of funds to UNIDO and a comprehensive 
completion report would be submitted within six months of the 
project completion with detailed information on the eligible ICCs 
for all equipment and other components including those not 
funded under the project, IOCs, any possible savings incurred 
during the conversion and relevant factors that facilitated 
implementation (e.g. whether any purchased and/or installed 
equipment or supplies had gone through a competitive 
quote/bidding process and the details thereof), changes in the 
energy efficiency of the products being manufactured and any 
related policies undertaken by the Government and information on 
the implementation of the servicing component where applicable; 
and that any remaining funds would be returned to the Multilateral 
Fund no later than one year after the date of project completion.

56.0

$1,018,123 $71,268 $1,089,391Total for Mexico 56.0

MICRONESIA

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 Micronesia

MOROCCO

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 Morocco
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MOZAMBIQUE

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 Mozambique

MYANMAR

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 Myanmar

NAURU

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 Nauru

NEPAL

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 Nepal

NICARAGUA

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 Nicaragua
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NIGER

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 Niger

NIUE

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 Niue

PARAGUAY

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $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 Paraguay

SAINT KITTS AND NEVIS

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 Kitts and Nevis

SAMOA

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 Samoa
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SAO TOME AND PRINCIPE

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 Sao Tome and Principe

SIERRA LEONE

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 Sierra Leone

SOLOMON ISLANDS

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 Solomon Islands

SOUTH SUDAN

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 South Sudan

SRI LANKA

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 Sri Lanka
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SWAZILAND

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 Swaziland

TANZANIA

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 Tanzania

TUVALU

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 Tuvalu

UGANDA

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 Uganda

VANUATU

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 Vanuatu
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VENEZUELA

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 Venezuela

265.1GRAND TOTAL $9,827,736 $687,941 $10,515,677
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Summary

(Metric)

IBRD $250,000 $17,500 $267,500
UNDP $75,000 $5,250 $80,250
UNEP $4,305,000 $301,350 $4,606,350
UNIDO 265.1 $5,197,736 $363,841 $5,561,577

INVESTMENT PROJECT

Refrigeration 265.1 $3,912,736 $273,891 $4,186,627
265.1 $3,912,736 $273,891 $4,186,627TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $30,000 $2,100 $32,100
Several $5,885,000 $411,950 $6,296,950

$5,915,000 $414,050 $6,329,050TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 265.1 $9,827,736 $687,941 $10,515,677
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1 
 

  سالساد المرفق  
  

  التعزيز المؤسسي اتعوتجديد مشر بشأنوجهات نظر اللجنة التنفيذية 
 إلى االجتماع الحادي والثمانين وافق عليهاالم

 
 البحرين

 
ة المرحل( لبحرينلتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -1

امج نرنفيذ البتيانات بب ،ليالتوا علىاألوزون،  أمانةلصندوق واالتاسعة) والحظت مع التقدير أن البحرين أبلغت 
 في نهأ يضاأ ةيذلتنفيا للجنةا ظتالحو. لمونتريا بروتوكول مع هي تتوافق، و2017لعام  7وبيانات المادة  القطري

 وادلما كستهالافي تخفيض  نسبة العشرة في المائة نيرلبحا تحقق، سسيؤلما زيزلتعا روعمش راإط
 للجنةا وحثت .للمستقبا في أخرى تمازالتا قلتحقي يقهاطر في يوه 2015 معا في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 ابةقرلوا لالمتثاا نلضما دصرلا ماظن ذتنفي لخال نم رةلمستما يميةظلتنا ودلجها زيزتع دةياز علی نيرلبحا يةذلتنفيا
 نيرلبحا دوجه ريدلتقا مع يةذلتنفيا للجنةا ظتالحو نية.وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا علی لفعالةا

 نلعاميا لخال ،دلبلاهذا  لصوايأن  في لتأملذلك ، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا ضلتخفيالمبذولة 
 زيزلتعا روعشمو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ روعمش نم لیوألا حلةرلما ذتنفي ،نميدلقاا
في المائة  35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماتخفيض في استهالك ال قتحقي نم دلبلا نلتمکي سسيؤلما

لى تعديل تصديق علل قواعدإرساء الو 2020 كانون الثاني /ريناي 1بموجب بروتوكول مونتلایر بحلول  المطلوب
 كيغالي.

 

 بليز
 
، لتاسعة)امرحلة بليز (اللتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -2

عام ل 7لمادة اانات وبي امج القطرينبيانات تنفيذ البربليز أبلغت أمانتي الصندوق واألوزون بوالحظت مع التقدير أن 
 صخيرت ماظن هايدل زبلي نبأ يةذلتنفيا للجنةا رتقبروتوكول مونتريال. وأل يمتثلالبلد هذا أن التي تبين  2017

 يقةطرب اهذتنفي ميت نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلم، وأن اظممن صحصو
. عيةولتوا ثقيفالت ةطنشوأ ركلجماا فيوظمو ديرلتبا لفنيي دراتلقا ءبنا لمث ةطنشأ كلذ في بما حينها فيو فعالة
تمكين مشروعات لنشطة على مستوى السياسات والاأل في تنفيذحكومة بليز  في استمراراللجنة التنفيذية  تثق، لذلك

  البلد من تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال.
 

  بوروندي
 
حلة دي (المرتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبورونلاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب    -3

البلد يمتثل ذا هأن  التي تبين 2017بيانات عام بالثامنة) والحظت مع التقدير أن بوروندي أبلغت أمانة األوزون 
 وادلما نم ستهالکهاا لةزاإل طواتخ ذتتخا دينوروبأن أيضا  يةذلتنفيا للجنةا ظتالحولبروتوكول مونتريال. 

، صحصلوا صخيرالتا ماظن لخال نم وزونلأل ذةلمستنفا وادلما رادستيا طبواض ذتنف ي، وهوزونلأل دةلمستنفا
 دوالما كستهالا ضلخف دينوروب لهاذتب لتيا ودلجها يةذلتنفيا للجنةا وتثمن. ديرلتبا فنييو ركلجماا فيوظم دربتو
 لیوألا حلةرلما ذتنفي، نميدلقاا نلعاميا لخال، دينوورب لصواتأن  في لتأم لذلك فهي، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 لتثاالما قتحقي نم دلبلا نلتمکي سسيؤلما زيزلتعا روعمشو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم
 1ال بحلول مونتري ولالمطلوب بموجب بروتوك 35 نية بنسبةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمااستهالك في تخفيض لل

  .2020 الثانيكانون  /يناير
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 كابو فيردي
 
مرحلة (ال يرديفلكابو تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب     -4

 بروتوكولللبلد يمتثل اأن التي تبين  2017 عام بياناتبأمانة األوزون البلد أبلغ  هذا السادسة) والحظت مع التقدير أن
 ونوزلأل دةنفلمستا وادلما / تصدير رادستيا لتراخيص معمول به ماظن بوجود يةذلتنفيا للجنةا رتق. وأمونتريال

ة إدار ةطخ نم لیوألا حلةرلما ذتنفي نسقت نيةوطلا وزونألا دةحو وأن، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما صحصو
 وادلما كستهالا لةزابإ دلبلا زاملتا رتهأظ لتيا، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا

 تنفيذ في ،لمقبلتينا لسنتينا في ،استمرار كابو فيردي في لتنفيذيةا للجنةالذلك، تأمل . نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 دوالما كستهالا في للتخفيض لالمتثاا تحقيق من لبلدا لتمكين وزونلأل ةلمستنفدا ادلموا لةإزا نشطةأ
كانون الثاني  /يناير 1 لبحلو لمونتريا بروتوكول بموجب بلمطلوا لمائةا في 35 نية بنسبةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

2020.  
 

  الكونغو
 
ة المرحل(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكونغو لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -5

لبلد يمتثل لبروتوكول ا أن التي تبين 2016 عام بياناتبأمانة األوزون البلد أبلغ هذا العاشرة) والحظت مع التقدير أن 
 وادلما لةة إزاإدار ةطخ ذتنفي قلتنسيالمبذولة  نيةوطلا وزونألا دةحو ودبجه يةذلتنفيا للجنةا رتق. وأمونتريال

ية ة التنفيذنأمل اللج، تلذلك نية.وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا لةزابإ مهازالتوا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
مانة أ ىإل ينهاحفي  امج القطرين، جهوداً لضمان تقديم بيانات تنفيذ البرالكونغو، في السنتين القادمتينفي أن تبذل 

تمكين للمؤسسي وأنشطة التعزيز ا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإزالة الصندوق واالستمرار في تنفيذ أنشطة 
 المطلوبلمائة في ا 35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمافي استهالك االمتثال للتخفيض البلد من تحقيق 

  .2020كانون الثاني يناير/  1 حلولبموجب بروتوكول مونتريال ب
 

 جيبوتي
 
 حلةرلما( تيولجيب سسيؤلما زيزلتعا روعمش لتجديد بلط مع دملمقا ريرلتقا يةذلتنفيا للجنةا تضرستعا -6
 ممتثل دلبلا هذاأن  التي تبين 2016 ببيانات عام وزونألا مانةأ تبلغأ تيوجيب أن ريدلتقا مع والحظت) لسابعةا
 وادلمااستهالك  لتخفيض خطواتوأقرت اللجنة التنفيذية بأن جيبوتي اتخذت  .لایرنتوم ولكوترولب
قديم ضمان ت، جهوداً لتأمل في أن تبذل جيبوتي، في غضون العامين القادمينولذلك  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 لةإزا إدارة ةطخ نم لیوألا حلةرلما ذتنفي فيإلى أمانة الصندوق وستستمر  حينهافي  امج القطرينالبربيانات تنفيذ 
 لالمتثاا قتحقي نم دلبلا نتمکي لجأ نم المؤسسي زيزلتعا روعمش ةطنشوأ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد الما

 ليارنتوم ولکوتروب بجوبم وبلطلما لمائةا في 35 بنسبة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا في ضللتخفي
  .2020 كانون الثاني /ريناي 1 ولبحل

  
 دومينيكا

 
لدومينيكا (المرحلة  التعزيز المؤسسي مشروعتجديد لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -7

امج القطري نالبرببيانات  ،التواليعلى  ،لصندوق وأمانة األوزونهذا البلد أبلغ االسابعة)، والحظت مع التقدير أن 
اللجنة  وأقرت. 2017 أيلول /الذي ضرب البالد في سبتمبرالمدمر ، على الرغم من اإلعصار 7وبيانات المادة 

 نم لیوألا يحةرلشأن ا يةذلتنفيا للجنةا ظتالحوالتنفيذية كذلك مع التقدير بأن دومينيكا ممتثلة لبروتوكول مونتريال. 
 مغر دةلسائا ظروفلل فقاو ذتنف لدومينيكا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما
لذلك، . نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم لثانيةا يحةرلشا ميدتق في رلتأخيا

د من تحقيق ع والسياسات لتمكين البلوالمشر مستويياألنشطة على في دومينيكا  تستمر اللجنة التنفيذية أنتأمل 
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بموجب بروتوكول  في المائة المطلوب 35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمافي استهالك للتخفيض االمتثال 
  .2020 كانون الثاني /يناير 1 بحلول مونتريال

 
 مصر

ثانية حلة ال(المرلمصر استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  -8
، وأمانة 2017ام امج القطري لعنبيانات تنفيذ البربالبلد أبلغ أمانة الصندوق  هذا عشرة) والحظت مع التقدير أن

 اللجنة التنفيذية مع أقرتولد يمتثل لبروتوكول مونتريال. البهذا أن  تبين التي 2016لعام  7المادة ببيانات األوزون 
ظر على ك فرض حبما في ذل ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيالتقدم الذي أحرزته الحكومة للسيطرة على بالتقدير 
 1في  النفاذي دخل حيز ذطة مسبقا، الفي البوليوالت المخلو الموجود ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون استخدام

 السائب ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون، وااللتزام بحظر استيراد واستخدام وتصدير 2018 كانون الثاني /يناير
 يكانون الثان /يناير 1من اعتبارا خلط في البوليوالت سابقة ال الموجود ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون وتصدير

 ةروكربونيالمواد الهيدروكلوروفلو وخلطات ةوروكربونيالمواد الهيدروكلوروفلفرض حظر على استخدام و، 2020
 يراد، وحظر است2023 كانون الثاني /يناير 1من  البولسترين المسحوبة بالضغط اعتبارافي تصنيع رغوة 

 كانون الثاني /يناير 1 اعتبارا من  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون وخلطات ب142- الهيدروكلوروفلوروكربون
 لتأمريال. ولبروتوكول مونت كيغالي ة التنفيذية أن حكومة مصر ملتزمة بالتصديق على تعديليسر اللجنو. 2023

 ادولما لةإزا إدارة ةطخ روعمش ذتنفي نميدلقاا نلعاميا لخال دلبلا هذا لصوايأن  يةذلتنفيا للجنةا
 في لمائةا في 35 بنسبة ضلتخفيا قلتحقي دلبلا دادعإ لجأ نم سسيؤلما زيزلتعا روعمشو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 ون الثانيكان /ريناي 1 ولبحل ليارنتوم ولکوتروب بجوبم وبلطلما نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا

2020. 
 

  ستوائيةاال غينيا
 
ية نيا االستوائلغي التعزيز المؤسسيمشروع تجديد لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب        -9

أن هذا التي تبين  2017عام بيانات بأمانة األوزون  أبلغت(المرحلة الثالثة)، والحظت مع التقدير أن غينيا االستوائية 
كها استهال زالةإلطوات أيضا أن غينيا االستوائية اتخذت خ يةلبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذيمتثل البلد 

د هذا البل توائية أنحكومة غينيا االستضمن  خالل السنتين القادمتين، أنأمل، تذلك لدة لألوزون ومن المواد المستنف
 وادلما لةإزا ةإدار ةطخ نم لیوألا حلةرلما ذتنفي وأن يستمر في، ترخيص والحصصنظام عامل لللديه 

 كستهالا فيالتخفيض ب لالمتثاا قتحقي نم دلبلا نلتمکي سسيؤلما زيزلتعا روعمشو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
كانون  /ريناي 1 ولبحل ليارنتوم ولکوتروب بجوبم وبلطلما لمائةا في 35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

  .2020 الثاني
  
  

 غابون
 

لمرحلة لغابون (ا التعزيز المؤسسيمشروع تجديد لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -10
مواد وإزالة ال 7المادة بيانات اإلبالغ عن  تمتثل اللتزاماتغابون )، والحظت مع التقدير أن العاشرة

فدة لمستنالمواد ا روأن نظام ترخيص استيراد / تصدي ،بموجب بروتوكول مونتريالالهيدروكلوروفلوروكربونية 
يانات ن قدمت بالتنفيذية أن غابوموجود. والحظت اللجنة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألوزون ونظام حصص 

 ي الجمارك، وحصللتبريد وموظفاالبلد قام بتدريب فنيي هذا إلى األمانة، وأن  2017امج القطري لعام نتنفيذ البر
ية طبقة بحما ، ورفع مستوى الوعي العامماعات اللجنة التوجيهية والتشاورمن خالل اجت لمصلحةعلى دعم أصحاب ا

طة خة األولى من تنفيذ المرحلجابون في مواصلة اللجنة التنفيذية لذلك، تثق على تعديل كيغالي . وصدقت األوزون 
د من لبلالتمكين  وبطريقة فعالة حينهفي التعزيز المؤسسي مشروع إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و

روتوكول ببموجب  المطلوب 35 ونية بنسبةالمواد الهيدروكلوروفلوروكرباستهالك  للتخفيض فيتحقيق االمتثال 
  .2020 كانون الثاني /يناير 1مونتريال بحلول 
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  جورجيا
  
  

لة يا (المرحجورجلاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي       -11
لعامي  القطرية بيانات تنفيذ البرامجبلصندوق وأمانات األوزون امع التقدير أن جورجيا أبلغت  والحظتالعاشرة) 

ر يدتقلاية مع ذلتنفياللجنة رت اقمتثل لبروتوكول مونتريال. وأت وأنها، على التوالي، 7وبيانات المادة  2017و  2016
ة في يجيدرلتا تلتخفيضال اخالن نية موبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالالة زامها بإزالتا أثبتتجيا ورجن بأ
د ستنفاادرات قن مطن  2,1دره قك ستهالالی ت إصل، وونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المدام استخاراد وستيا
رت قدد، ألصا هذافي عام. وال لها في هذابه وح لمسموى المستافي المائة من  49أقل بنسبة ، أي 2017في وزون ألا
واد لمالة دارة إزاإة طخن لی موألاحلة رلمذ اجيا في تنفيورمة جوحکود ية بجهذلتنفياللجنة ا
واد لماك ستهالافي  التخفيضق لتحقي ارهجيا في مساورجتستمر ل أن تأمم ثن م، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
ول بحلل يارنتومول کوتروبب جوبموب لطلمالمائة افي  35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 .2020  الثاني  كانون  /ريناي  فاتح
 
  

 غرينادا
 

حلة نادا (المرتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغريلاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب      -12
، 2017و  2016لعامي  برنامج القطريبيانات تنفيذ البأمانة الصندوق البلد أبلغ هذا السادسة) والحظت مع التقدير أن 

أقرت ومونتريال.  أن غرينادا تمتثل لبروتوكول تبيني تالت 2016لعام  7المادة  ببياناتأيضا أمانة األوزون  أبلغ
لمواد ادارة إزالة إمن خطة  األولى، وأن المرحلة الحصصوللتراخيص عامل  نظاملديه البلد  هذااللجنة التنفيذية بأن 

تقدير مع ال ذلككيذية الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. والحظت اللجنة التنف
 ومةحكي مواصلة ف لتنفيذيةا للجنةاتثق  ،لذلكملية التصديق على تعديل كيغالي. البلد اتخذ خطوات لبدء عهذا أن 

المواد  كستهالا في للتخفيض لالمتثاا تحقيق من لبلدا لتمكين وعلمشروا لسياسةا نشطةأالتركيز على  داغرينا
 كانون الثاني /يناير 1 لبحلو لمونتريا بروتوكول بموجب بلمطلوا لمائةا في 35 بنسبةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

2020.  
 

  غواتيماال
 

مرحلة ال (التجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغواتيمالاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -13
المواد زالة بإوالتزاماتها  7) والحظت مع التقدير أن غواتيماال ممتثلة إلبالغها عن بيانات المادة الثامنة

 لمستنفدةاأن نظام ترخيص استيراد / تصدير المواد و ،مونتريالبموجب بروتوكول الهيدروكلوروفلوروكربونية 
انات قدمت بي ة التنفيذية أن غواتيماالموجود. والحظت اللجنالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حصص ولألوزون 

 والتثقيفعية العامة أنشطة التو نفذالبلد هذا وأن  حينهاإلى األمانة في  2017و  2016تنفيذ البرامج القطرية لعامي 
بريد يي التفناجتماعات ، وحصل على دعم أصحاب المصلحة من خالل تعزيز ي التبريد والمستخدمين النهائيينلفني

شطة أنتنفذ  تيماال، الحظت اللجنة التنفيذية أن غوالسلطات الوطنية المختصة األخرى. عالوة على ذلكمع ا التشاورو
 نم لیوألا حلةرلما ذتنفي تيماالواغ في مواصلة يةذلتنفيا للجنةا ، تثقكلذللدعم التصديق على تعديل كيغالي.  تمكينية

 دلبلا نيلتمک ينهاح فيبطريقة فعالة و سسيؤلما زيزلتعا روعشمو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ
 بجوبم وبلطملا لمائةا في 35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا في بالتخفيض لالمتثاا قتحقي نم
  .2020 كانون الثاني /ريناي 1 ولبحل ليارنتوم ولکوتروب
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  الكويت
 

ة المرحلتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكويت (لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -14
، وكذلك 2017عام امج القطري لنبيانات تنفيذ البربأمانة الصندوق السابعة) والحظت مع التقدير أن الكويت أبلغت 

 للجنةا قعوتتنتريال. والبلد يمتثل لبروتوكول مو هذا أنالتي تبين  2016لعام  7بيانات المادة أبلغت أمانة األوزون ب
 لفعالةا قابةرلوا لثاالمتا نلضما قبطلما دصرلا ماظن ذتنفي لخال نم يةرلجاا يميةظلتنا ودلجها زيزتع ميتأن  يةذلتنفيا

. يةنوبرکوروفلرووکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ ذتنفي لخال نم نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا علی
تأمل  لذلك، ويةنوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمااللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها الكويت لتخفيض استهالك  وأقرت

 المواد من خطة إدارة إزالة األولىفي تنفيذ المرحلة  ،في غضون السنتين القادمتين ،الكويتفي استمرار 
 الموادك استهال في االمتثال للتخفيضلتمكين البلد من تحقيق  لمؤسسيالهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز ا

 كانون الثاني /ريناي 1بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  المائة المطلوبفي  35 بنسبة الهيدروكلوروفلوروكربونية
2020.  

  
  رغيزستانيق
 

رحلة زستان (الملقيرغي ز المؤسسيالتعزي مشروعتجديد لاللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  تاستعرض    -15
 البرنامج ت تنفيذبياناب ،الصندوق وأمانة األوزون، على التواليأبلغ د البل هذا سعة)، والحظت مع التقدير أنالتا

 لبروتوكول تمتثل نتاقيرغس نبأ ريدلتقا مع يةذلتنفيا للجنةا رتق. وأ2017لعام   7بيانات المادة و 2017لعام القطري 
 فقاًو 2017 معا في لمائةا في 50 بنسبة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا ضخفهدف  تحققو ليارنتوم

تنفيذ  يف يةذلتنفيا نةللجاتثق ، لذلك. يةذلتنفيا للجنةا مع نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ قالتفا
 وادلما كستهالا نم لمائةا في 97,5 لةزاإل العاجل منيزلا دوللج، انمتيدلقاا نلسنتيافي  ،نستازغيرقي
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ قالتفا فقاًو 2020 كانون الثاني /ريناي 1 بحلول نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 

  الو الديمقراطية الشعبية جمهورية
 

هورية الو التعزيز المؤسسي لجمتجديد مشروع لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب       -16
عام لالقطري مج برنااليذ بيانات تنفبأمانة الصندوق البلد أبلغ هذا أن  والحظت، راطية الشعبية (المرحلة التاسعة)الديمق

أقرت اللجنة ونتريال. لبروتوكول مو امتثال البلد التي تبين 2016لعام  7بيانات المادة بأمانة األوزون أبلغ و ،2017
لى من رحلة األوالموتم تنفيذ منظم الحصص وترخيص نظام للالتنفيذية أن جمهورية الو الديمقراطية الشعبية لديها 

 موظفيدرات بما في ذلك بناء قحينها بطريقة فعالة وفي  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإدارة إزالة خطة 
للجنة أشادت او. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما سطواناتال اميلزشرط التوصيف اإلالجمارك وفنيي التبريد، و

كول بروتو صك التصديق على تعديل كيغالي في هاحكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية إليداعبالتنفيذية 
رية الو حكومة جمهوفي مواصلة اللجنة التنفيذية لذلك، تثق . 2017تشرين الثاني نوفمبر/  16مونتريال في 

 وادلماهالك في است  للتخفيضاألنشطة على مستوى السياسات والمشروعات لتحقيق االمتثال  الشعبيةالديمقراطية 
 كانون الثاني /ريناي 1بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  المطلوبفي المائة  35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

2020.  
 

 ليبيا

ليبيا (المرحلة الخامسة) لاللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  استعرضت -17
، وأمانة األوزون 2017امج القطري لعام نبيانات تنفيذ البربالبلد أبلغ أمانة الصندوق هذا والحظت مع التقدير أن 
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لعودة إلى االمتثال المنصوص عليه في المقرر لخطة العمل البلد يمتثل لهذا أن  التي تبين 2017 لعام 7المادة ببيانات 
11/XXVII تم إحراز تقدم و، بالكامل. وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن وحدة األوزون الوطنية مزودة بموظفين

 وادلماستهالك اإزالة البلد  وطور هذانظام التراخيص والحصص،  وتشغيلجوهري في إنفاذ القوانين، 
 ظتالحللعودة إلى االمتثال. و العمل المتثال لألهداف المتفق عليها في خطةمن أجل ا نيةوبرکوروفلوروکلودرلهيا
، بکث نع عيةرلفا القطاعات حسب نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما يعوزت قبةرام لصواست ليبياأن  يةذلتنفيا للجنةا

هذا  دادعإ في، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للمواد ميةزاإللا لةزااإلأهداف  لتحقيق في غاية األهمية ونستک لتيوا
 وادلموتقدر اللجنة التنفيذية جهود ليبيا للحد من استهالك ا. کيغالي ليدبتع لمتعلقةا لمستقبليةا تمازالاللت البلد

 وادلماإدارة إزالة في تنفيذ خطة  نتستمر ليبيا في العامين المقبلي أن تأمل لذلك، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 وادلمإعداد البلد لتحقيق التخفيضات في استهالك االتعزيز المؤسسي من أجل مشروع و نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
  .XXVII /11 ألطراف في بروتوكول مونتريالا قرارالمطلوبة بموجب  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 

  لديفم
 

حلة يف (المرلدلمخدمة التعزيز المؤسسي تجديد مشروع لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  -18
بروتوكول متثل ليكلن البلد  هذا أن تبينالتي  7العاشرة) والحظت مع التقدير أن ملديف أبلغت عن بيانات المادة 

ل ديق على تعديصك التص هالديف إليداعمحكومة ب يذيةتنفأشادت اللجنة ال، . عالوة على ذلك2016مونتريال في عام 
لديف مأن بلتقدير . وأقرت اللجنة التنفيذية مع ا2017تشرين الثاني نوفمبر/  13كيغالي في بروتوكول مونتريال في 

 علىقدرة البدائل ذات اللتشجيع  التوعيةحمالت ، والحوافز المالية والحصصمعمول به للترخيص ولديها نظام 
ثل م، مختلفة ستهدف قطاعاتالذي ياذ، وموظفي اإلنف ةبناء قدرات فنيي الخدم نفذو، منخفضعالمي إحداث احترار 

 حنجاب، نمتيدلقاا نلسنتيا ملديف ستعد، في غضونأن  فيفي  يةذلتنفيا للجنةا تثق، لذلكالسياحة ومصايد األسماك. 
 فقاًو) مةدلخا تالحتياجا لمائةا في 2,4 ماعدا( 2020 معا ولبحلالتامة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةزاإل

  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ قالتفا
  

  مالي
 

 (المرحلة المؤسسي لماليتجديد مشروع التعزيز لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب     -19
لتزامات اإلزالة بموجب الالبلد  امتثال التي تبين 2017 عام بياناتعن البلد أبلغ هذا ، والحظت مع التقدير أن التاسعة)

 لیوألا حلةرلما ذيتنف قلتنسي نيةوطلا وزونألا دةحو ودبجه ريدلتقا مع يةذلتنفيا للجنةا رتقأوبروتوكول مونتريال. 
 لةازبإ التزامه ترهأظ لتيا، دلبلا فيالسائدة  ظروفلا مغر نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم
 بلدأول  لكونها حكومة ماليب لتنفيذيةاللجنة ا أشادتعالوة على ذلك، . نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا

للجنة الذلك، تأمل . 2017 آذار /مارس 31في صك التصديق على تعديل كيغالي في بروتوكول مونتريال  يودع
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما ذتنفيفي في غضون العامين المقبلين،  استمرار مالي، التنفيذية

 يضللتخف لمتثاالا قتحقي نم دلبلا نلتمکي باهر حبنجا سسيؤلما زيزلتعا روعمش ةطنشوأ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 1 ولبحل ليارنتوم ولکوتروب بجوبم وبلطلما لمائةا في 35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا في
  .2020 كانون الثاني /ريناي

 
  موريتانيا

 
موريتانيا (المرحلة لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب    -20

 ظتالحاألوزون الوطنية. وولجنة  2016السادسة) والحظت مع التقدير إعادة إنشاء وحدة األوزون الوطنية في عام 
 ممتثل دلبلاهذا أن  التي تبين 2017 ملعا 7 دةلماا ببيانات وزونألا مانةأ تبلغأ يتانياورمأن  يةذلتنفيا للجنةا

 وادلما علی قابةرلا ربيدات لدمج طواتخ ذتتخا يتانياورمأن  يةذلتنفيا للجنةا ظتالح وكذلك .ليارنتوم لبروتوكول
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما دادإلع، صخيرالتا ماظن في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 لخال، يتانياورم ذتنفأن  يةذلتنفيا للجنةا لتأم ،كلذل. التوعية ةطنشأ نم اددع ونفذت، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
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 زيزلتعا روعمش ةطنشأو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلم، انميدلقاا نلعاميا
 لمائةا في 35 بنسبة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمك استهالا في للتخفيض لالمتثاا قتحقي لجأ نمالمؤسسي 

  .2020 كانون الثاني /ريناي 1 ولبحل ليارنتوم ولکوتروب بجوبم وبلطلما
 

  نيبال
 

ة (المرحل نيباللتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب     -21
أمانة أبلغ و ،2017عام ل امج القطرينبيانات تنفيذ البربأمانة الصندوق البلد أبلغ هذا ) والحظت مع التقدير أن العاشرة

بال ني أنبية جنة التنفيذأقرت اللويمتثل لبروتوكول مونتريال.  البلدأن التي تبين  2017لعام  7بيانات المادة األوزون ب
 وادلماالقائمة على ، وفرض حظر على استيراد المعدات الحصصولترخيص لديه نظام معمول به ل

إحداث  درة علىقذات  دائلب وتستعملنفاذ، اإل بناء قدرات فنيي الخدمة وموظفي تنفذو، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 شروعوم نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإدارة إزالة  خطةأن اللجنة التنفيذية  والحظت. احترار عالمي منخفض

أن  فهي تأمل ولذلك نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماخفض د لتحقيق أهداف جهود البل سيدعمانالتعزيز المؤسسي 
 منيلزالجدول ا د من تنفيذلتمكين البل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما إزالة أنشطةتنفيذ حكومة نيبال تواصل 

 وادلما خطة إدارة إزالة حسب صياغة اتفاق نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماالعاجل إلزالة 
  نية.وبرکوروفلوروکلدرولهيا
 

  نيكاراغوا
 

لة راغوا (المرحلنيكاالتعزيز المؤسسي مشروع تجديد لاللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  تاستعرض     -22
وأنه مانة الصندوق، إلى أ 2017لعام تنفيذ البرنامج القطري بيانات ) والحظت مع التقدير أن نيكاراغوا قدمت التاسعة

، لمونتريا وكولبروت بموجبنية وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزاو 7بيانات المادة يمتثل اللتزاماته بإبالغ 
 وادلما حصص/ تصدير المواد المستنفذة لألوزون و دمعمول به لتراخيص استيرا منظا ووجود

 لیإ ةضافيإ بيدرت تدامع وقدم، ديرلتبا فنييدرب  دلبلاهذا أن  يةذلتنفيا للجنةا ظتالحونية. وبرکوروفلوروکلدرولهيا
زادت و يةورلتشاا تالجتماعاوا جيهيةولتا للجنةا لخال نم لمصلحةا بصحاأ معد وحصل على، لمهنيةا دارسلما

ألولى من ايذ المرحلة تنفنيكاراغوا  في مواصلةاللجنة التنفيذية لذلك، تثق . وزونألاطبقة  حمايةالتوعية العامة بشأن 
ين عالة لتمكفوبطريقة ا محينهفي  التعزيز المؤسسي مشروعو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإدارة إزالة خطة 

بموجب لمائة في ا 35 بنسبةنية وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمافي استهالك  للتخفيضالبالد من تحقيق االمتثال 
  .2020 كانون الثاني /يناير 1 بحلول بروتوكول مونتريال

  
  سانت كيتس ونيفيس

 
 كيتس ونيفيس لسانتالتعزيز المؤسسي مشروع تجديد لاللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  تاستعرض     -23

 2017لعام  يامج القطربيانات تنفيذ البرنب أمانة الصندوقأبلغ  هذا البلد(المرحلة السابعة)، والحظت مع التقدير أن 
 كلذکو ،نيةوبرکوروفلوورکلدرولهيا وادلما لةإزاإدارة  ةطخ قتفاا في ددةلمحا لةزاإلا هدافأليمتثل ان البلد التي تبين 

 للجنةا ظتالحو .ليارنتوم لبروتوكول يمتثل دلبلأن اتبين  لتيا 2016 لعام 7 دةلماا ببيانات وزونألا مانةأأبلغ 
 صخيرالتا ماظن لخال نم وزونلأل دةلمستنفا وادلمواردات ال طبواض ذتنف سنيفيو سکيت تسانأن  يضاأ يةذلتنفيا

لخفض  جهود سانت كيتس ونيفيسبأقرت اللجنة التنفيذية و. وفنيي التبريد دربت موظفي الجماركو، صلحصوا
س انت كيتسواصل سيفي العامين المقبلين،  ،فهي تأمل أنه لذلك،، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمااستهالك 
ي عزيز المؤسسالتمشروع و نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزاإدارة خطة تنفيذ المرحلة األولى من ونيفيس 

بموجب  مطلوبفي المائة ال 35بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمافي استهالك  للتخفيضلتحقيق االمتثال 
  .2020 كانون الثاني /يناير 1بروتوكول مونتريال بحلول 
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  سيشيل
 

(المرحلة  لسيشيلالتعزيز المؤسسي مشروع تجديد لاللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  تاستعرض    -24
 وأبلغالمحدد،  الموعد فبل 2017الثامنة) والحظت مع التقدير أن سيشيل قدمت بيانات تنفيذ برنامجه القطري لعام 

يشيل سلتنفيذية جهود اللجنة ا وتثمن. ريالالبلد يمتثل لبروتوكول مونت هذا أن التي تبين 2017لعام  7بيانات المادة 
يل ستمر سيشيسفي العامين المقبلين،  ه،أنب اعن توقعه توأعرب نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماواردات  لخفض

لة المبذو كجزء من جهوده نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماتنفيذ نظام التراخيص والحصص وخفض استهالك  في
  ونتريال.بروتوكول مجدول المحدد في وقت ال قبل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا اإلزالة التامة للموادلتحقيق 

 
  سودانال
 

رحلة دان (الممؤسسي للسوتجديد مشروع التعزيز اللاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب       -25
أمانة  وأبلغ 2017عام ل القطري البرنامجبيانات تنفيذ ب أمانة الصندوق حظت مع التقدير أن السودان أبلغ، والالتاسعة)

أن بت اللجنة التنفيذية أقروالبلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. هذا أن  التي تبين، 2016لعام  7المادة بيانات باألوزون 
وعية. أنشطة التنفذ موظفي الجمارك وفنيي التبريد ودرب  هذا البلد، وأن حصصودى السودان نظام ترخيص ل
لى عاألنشطة  يواصلسهي واثقة من أن السودان ، ولذلك فلجهود التي تبذلها حكومة السودانأقرت اللجنة التنفيذية باو

ً لالتوفق نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماد من خفض استهالك السياسات والمشروعات لتمكين البلمستوى  فاق ا
  مع اللجنة التنفيذية.المبرم 
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 لسابعاالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بنغالديشحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
  
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" بنغالديش يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 23.61[ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2025 يناير / كانون الثاني 1األوزون بحلول  قدرات استنفاد طن من
 مونتريال.

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد في هذا االتفاق ألف ("األهداف والتمويل") 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في -1المشار إليها في التذييل 
األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  4.5.3و  4.4.3و 4.3.3و 3-2-4، و3-1-4 الصفوفلكل مادة في 

رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  .3
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3 لمحدّد في الصف األفقيا

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستهالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.تحقيق المشار إليه أعاله ال

 شروط اإلفراج عن التمويل

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5
 ذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيعلى األقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها البرامج القطرية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة البلد قد قدم  أن يكون  )ج(
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

اح من وأن معدل صرف التمويل المت ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرةجميع األنشطة 

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. المحددةولياتها ألدوارها ومسؤ

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـالتذييواد المحددة في ـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

 السنويةتنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة  عمليات إعادة  )أ(
قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة 

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  ف الشرائح؛لمختل

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

  موافق عليها؛

لمثل هذا الطلب سيحدد أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

الشامل ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل ت
 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي 

 الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
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تمبر/ أيلول األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سب
 ) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛2007

مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي  مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعهد   (د)
قابال  ذلكجب أن يكون يو، الخطةشملها ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطهابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوللتطبيق من الناحية الفنية 

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ه)
والسالمة على: رصد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة 

توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 
والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل 

لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزا
  حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  (و)
  في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  نجازإ بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ي .8

تطرأ خالل  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد  )أ(
 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  يجريهانشطة التي دارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األإليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  اليوئنديبيوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

تحت قيادة ("الوكالة المنفذة المتعاونة")  ةتعاونموكالة المنفذة الالكون يعلى أن  اليونيبوافق والمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةالوكالة المنفذة 

 الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 
 المشاركة في هذا االتفاق. ةاونتعمالمنفذة ال[ وكالةالو[

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
وستدعم (ب).  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

ة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الوكالة المنفذة المتعاون
باء، على  -6ألف والتذييل  -6الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 

اد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمدالتوالي. 
 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2 الصفينالمحددة في 
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 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2-1األفقي 

الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى 
جنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده الل

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد 
ت في التمويل بسبب ألف ("تخفيضا -7بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من من  قدرات استنفاذ األوزون عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ قرارات 

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق رات، لن تشكل حالة. وبعد اتخاذ هذه القرابشأنها
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية

ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .ت االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدتمويل أية مشروعات أخرى في قطاعا

والوكالة المنفذة الوكالة المنفذة الرئيسية اليوئنديبي و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
متعاونة والوكالة المنفذة العليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاصالمتعاونة 

 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق. االطالع

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي اليتم إنجاز  .14
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ها في ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ ب-2االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
حين ألف إلى -4من التذييل (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق  .15
، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  االستهالكنقطة البدء إلجمالي التخفيضات في  المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  45.42 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  21.23 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.72 األولى جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.21 األولى جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.07 األولى جيم  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 72.65    المجموع
  
  

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   
 المجموع  2025  2024  2023 2022 2021 2020 2019 2018 صفوال الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1.1
قدرات استهالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 األوزون)

65.39 65.3
9 

47.22 47.2
2 

47.22 47.2
2 

47.2
2 

 غير متوفر 23.61

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد  2.1
قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 استهالك األوزون) 

50.86 50.8
6 

47.22 47.2
2 

47.22 30.5
0 

26.5
0 

 غير متوفر 23.61

) اليوئنديبيالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 1.2
 (دوالر أمريكي)

2,142,40
5 

0 2,142,40
5 

0 1,071,20
4 

0 0 0 5,356,01
4 

 374,921 0 0 0 74,985 0 149,968 0 149,968 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 المتعاونة (اليونيب)لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 3.2

 (دوالر أمريكي)
360,000 0 0 0 120,400 0 0 54,28

0 
534,680 

 68,815 6,986 0 0 15,496 0 0 0 46,333 دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2

2,502,40 (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل الموافق عليه  1.3
5 

0 2,142,40
5 

0 1,191,60
3 

0 0 54,28
0 

5,890,69
4 

 433,736 6,986 0 0 90,481 0 149,968 0 196,301 (دوالر أمريكي)  الموافق عليهادعم التكاليف إجمالي  2.3
2,698,70  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3

6 
0 2,292,37

4 
0 1,282,08

4 
0 0 61,26

6 
6,334,43

0 
 

 18.86     هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) المتفق على إزالتها بموجب 22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 3.48     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة  22-[الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 23.08     استنفاد األوزون)من قدرات باألطنان (المتبقي المؤهل   22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0.00     ب المتفق على إزالتها بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)-141 مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 20.2     األوزون)من قدرات استنفاد باألطنان (الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة   ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 1.03     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤهل المتبقي  ب141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
من قدرات استنفاد باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ب 142-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

  األوزون)
   5.15 

 0.57     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤهل المتبقي 142-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.3.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  123-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0.21     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.4.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤهل المتبقي  123-استهالك الهيدروفلوروكربون  3.4.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  124-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون  1.5.4
 0.07     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  124-الهيدروكلوروفلوروكربون  2.5.4
 0.00     من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المؤهل المتبقي  124-استهالك الهيدروفلوروكربون  3.5.4

  2018كانون الثاني/يناير  1حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى * 

  ب السائل.141-ب هو صفر بما أن الحكومة فرضت حظراً على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-** استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

 ة المحددة فيـي السنف الثانيٍ اع ـعليه في االجتمسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة  .1
 ألف.-2 لـالتذيي

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  الشريحة، تصفتقدم فيه البيانات حسب ، سرديتقرير   )أ(
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة للتكنولوجيا البديلة المستخدمة ، واحسب 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 بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة. 

المرونة إلعادة ام بند واستخد، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالسنوي المقدم
من هذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي 

 وفقانتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب(
لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع  االتفاق. وما في(ب) 5لفقرة الفرعية ل

كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق 5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، نشاطات التي سيُضطلع بها وصف خطي لل  )ج(
تجارب أخذ بعين االعتبار المع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

ة دة في الخطة حسب السن؛ وستقدم البيانات الوارالمكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة 
تغييرات  ةو ينبغي أن يشمل الوصف مرجعا للخطة الشاملة و التقدم المحرز و أيضا أي .التقويمية

بالتفصيل التغييرات التي كما ينبغي أن يحدد الوصف  ممكنة على الخطة الشاملة  التي يمكن توقعها.
بلية كجزء من . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقعلى الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها أدخلت

  ؛نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1الفرعية من موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات   (ه)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

لمشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط ا  (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار   (ب)
لهيدروكلوروفلوروكربونية ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد ا-2التذييل 

  األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
على أساس التدقيق في ستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولةً عن الرصد اإلجمالي. وسيتم رصد االستهالك   .1

، من المستوردين لصلة مع البيانات التي يتم جمعها، حسب االقتضاءالتي يتم جمعها من اإلدارات الحكومية ذات ا البيانات
ً . والموزعين والمستهلكين ذوي الصلة عن اإلبالغ وستقدم التقارير التالية  وستكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة أيضا

  :في الوقت المناسب
  

 األوزون؛ أمانة إلى تقديمها يجب التي المواد كاستهال عن السنوية التقارير  )أ(
  

التقارير السنوية عن تقدم تنفيذ هذه االتفاقية التي يجب تقديمها إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف؛    )ب(
 و

 
  التقارير ذات الصلة بالمشاريع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية.  )ج(

 
  الرئيسيةألف: 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 هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ(
 ية الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن في السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب(
 ألف؛-4  التذييل

المرتبطة بها  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل رائح الشقد 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   (ه)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

يرة التي تم تحديد هدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخ  (و)
لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 لمستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين ا  (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)
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ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق   (ط)
  عن البيانات؛

 نشطة؛تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لأل  (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛مدفوعة للبلد يُ ضمان أنَّ المبالغ ال  (ل)

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  طة؛واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخ

 اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع.  (س)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة 

-4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة، مجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

لرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، وا  (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
  ألف؛-4الوارد في التذييل 

ن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والتوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأ  (د)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة.
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

ً  490.7من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1 عن كّل  دوالراً أمريكيا
من التذييل  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في وزون من أطنان قدرات استنفاد األكيلوغرام 

، على أساس الفهم بأن الحد األقصى ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2
افية في الحاالت التي من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إض

 يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
اس الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أس

كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، 
 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  الثامن المرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف نيجيرياحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال (" نيجيريا يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 طن من 167,81ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2023 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

-2ل ـمن التذيي 2-1الصف وادّ على النحو المبيّن في ـالك السنوي للمـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2
عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال في هذا االتفاق ألف ("األهداف والتمويل") 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في -1المشار إليها في التذييل 
راف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األط3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد -1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  3-3-4 و 3-2-4، و3-1-4 فوفالصلكل مادة في 

رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل  .3
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3 المحدّد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستهالك 
 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.بالتحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

البلد الشروط التالية  عندما يستوفىوفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5
 الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول على األقل  ثمانية أسابيعقبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

في تاريخ انعقاد اجتماع يستحق تقديمها امج القطرية البر تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل تقريرا عن تنفيذ الشريحة أن يكون البلد قد قدم   )ج(
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20الموافق عليها سابقا يزيد عن الشريحة 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .حالة الشريحة األخيرة جميع األنشطة الواردة فيه في

 الرصد

 التذييلفي  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5

  في نفس التذييل. ةالمحددألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو جزء المبالغ الموافق عليها كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
 ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته ،هامن

 السنويةتنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة  ليات إعادةعم  )أ(
قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. 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 هذا االتفاق؛ )2(

السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  التغييرات في المستويات )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة أي  سنويةتقديم تمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ ال )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة  30، تزيد تكاليفه عن شريحةنشاط من خطة تنفيذ ال

  و ؛موافق عليها

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  )5(
التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات 
استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 

دي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ؤت
 ؛بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
تنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبالغ اللجنة ال

 الالحق؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 

أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول  األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو
 ) ال تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛2007
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مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي  مسبقا مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم بالبلد يتعهد   (د)
قابال  ذلكيجب أن يكون و، الخطةشملها ت، لشركات الرغوة التي المكانفي  خلطهابدال من منخفض 

  الشركات؛ لدى مجديا من الناحية االقتصادية ومقبوالوللتطبيق من الناحية الفنية 

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ه)
الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة على: رصد 
توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير 

اد بدائل والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتم
مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

  و حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو   (و)
  في إطار هذا االتفاق. األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 التبريد اعتبارات لقطاع خدمة

، وبصفة خاصة الواردة في الخطة التبريـد ةخدمـولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في قطـاع ي .8
 يلي: لما

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل   )أ(
 و تنفيذ المشروع؛

قطاع  لمقررات ذات الصلة بشأناالمنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطةالتبريد خدمة 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  يوئنديبيوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

("الوكاالت المنفذة  ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتا كونتعلى أن  وافقت يونيدو وحكومة إيطالياوالمنفذة الرئيسية") 
يوافق البلد على عمليات وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  الرئيسيةتحت قيادة الوكالة المنفذة المتعاونة") 

الوكالة برنامج تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم  التقييم، التي قد
 المشاركة في هذا االتفاق. ةتعاونمالمنفذة ال الوكاالتو/ أو  الرئيسيةالمنفذة 

واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها  .10
وستدعم (ب).  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة  الوكالةالمنفذة المتعاونة  تالوكاال
باء، على  -6ألف والتذييل  -6المنفذة المتعاونة في التذييل  الة المنفذة الرئيسية والوكاالتأدوار الوك الرئيسية. وترد

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة التوالي. 
 ألف. -2في التذييل  6-2و 4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفوف 

 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2-1األفقي 

صول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى الح
وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته 
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لم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تس
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب  -7بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

ك غير الُمنجزة في أي سنة من تخفيضات االستهالمن  قدرات استنفاذ األوزون عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ قرارات 

 شرائحلل التمويل تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنها
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  يةالمستقبل

ؤثر على تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكاالت المنفذة المتعاونة والوكالة المنفذة الرئيسية و يذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف .13
على  والوكاالت المنفذة المتعاونة االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي خطة اليتم إنجاز  .14
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
ألف إلى حين -4من التذييل (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةالتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا ا .15
، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا االتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة  .16
 .األطراف
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  ذييالتالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

إلجمالي التخفيضات في  البدايةنقطة  المجموعة المرفق المادة
  االستهالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 248,5 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 96,4 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 344,9    المجموع الفرعي

ب الوارد في البوليوالت سابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  الخلط المستوردة

 53,2 األولى جيم

 398,2    المجموع
 

 
  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 

 
 Total 2023 2022 2021 2020 2019 2018 الوصف الصف

1.1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 

قدرات استهالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون)

310,41 310,41 224,19 224,19 224,19 224,19 
��

1.2 
الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 استهالك األوزون) 

310,41 310,41 224,19 224,19 224,19 167,81 
��

2.1 
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

 يوئنديبي) (دوالر أمريكي)(
2.600.000 0  1.400.000 2.600.000 0  1.610.472 8.210.472 

 574.733 112.733 0 182.000 98.000 0 182.000(دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

2.3 
المتعاونة لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل

 503.425 0 0 0 234.400 0 269.025 (دوالر أمريكي) (حكومة إيطاليا)

2.4 
دوالر المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 أمريكي)
34.937 0 30.472 0 0 0 65.377 

2.5 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

 176.837 0 0 0 0 0 176.837 (يونيدو) (دوالر أمريكي)

2.6 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر 

 أمريكي)
15.915 0 0 0 0 0 15.915 

 8.890.734 1.610.472 0 2.600.000 1.634.400 0 3.045.862 (دوالر أمريكي)إجمالي التمويل الموافق عليه  3.1

 656.025 112.733 0 182.000 128.472 0 232.852 (دوالر أمريكي)  الموافق عليهادعم التكاليف إجمالي  3.2

 9.546.759 1.723.205 0 2.782.000 1.762.872 0 3.278.714  (دوالر أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3

 70,07  المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  4.1.1

 10,62  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 167,81  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتبقي المؤهل  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 41,9  ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

 54,5  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ن إزالته في المرحلة السابقة ب الذي يتعي 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المؤهل المتبقي  141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

4.3.1 
ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون

  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (
28,3 

4.3.2 
من قدرات باألطنان (ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  استنفاد األوزون)
25 

 0  قدرات استنفاد األوزون)من باألطنان (ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.3.3
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  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثانياع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير التنفيذ  .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ(
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةواد المستنفدة لألوزون المكمية 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 األير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالتقريسلط 

المعلومات األخرى ذات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالخطة، 
التنفيذ (خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والصلة. 
المرونة إلعادة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالمقدمالسنوي 

من هذا االتفاق، أو  7 تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة
 ؛تغييرات أخرىأي 

 وفقاية واستهالك المواد، نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونمستقل لتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل

كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات 
تفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق (أ) من اال5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة قة بعين االعتبارالمحرز في تنفيذ الشرائح الساب
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

بالتفصيل أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف األنشطة على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها تالتغييرات التي أدخل

  ؛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(
  و ؛على اإلنترنت ياناتقاعدة بمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند 

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛
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ي إطار وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ف  (ب)
ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -2التذييل 

  األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل األساس للتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
تنفيذ أنشطة المشروع وتعد تقارير مرحلية عن المشروع كل ثالثة شهور.  ستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد  .1

وسيضمن برنامج الرصد بالتالي فاعلية جميع المشروعات المقترحة في إطار الخطة من خالل الرصد المستمر 
  ية.واالستعراض الدوري ألداء كل مشروع. وسيتم تحقق مستقل بواسطة مستشار ترتب له الوكالة المنفذة الرئيس

ستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في رصد الترتيبات بسبب واليتها لرصد واردات المواد المستنفدة   .2
لألوزون، وسيتم استخدام سجالتها كمرجع مقارنة في رصد جميع البرامج لمختلف المشروعات في إطار الخطة. كما 

المنفذة المتعاونة بمهمة صعبة أال وهي رصد واردات وصادرات المواد  ةستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية مع الوكال
  المستنفدة لألوزون وتعطي المشورة المناسبة للوكاالت الوطنية من خالل وحدة األوزون الوطنية.

 
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 مل على األقل ما يلي:تش ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ(
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

اريـر الالحقة على النحو المبيـن في والتقالسنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب(
 ألف؛-4  التذييل

المرتبطة بها قد  الشرائحأنشطة ذية من أن األهداف قد تحققت وأن إلى اللجنة التنفيمستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

قدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والت  )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 
 ؛المنفذة المتعاونة تالتي تنفذها الوكاال

تحديد هدف في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم   (و)
لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 
المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهالك 

  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين الم  (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق   (ط)
  عن البيانات؛
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 وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛ المنفذة المتعاونة، الوكاالتتنسيق أنشطة   (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11ي حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة ف  (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 ؛وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 تند فيها إلى استعمال المؤشرات؛سضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  ؛تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكاالت المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (ن)
  واإلبالغ الزمة لتيسير تنفيذ الخطة؛

 اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع. اإلفراج  (س)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
هيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد ال

-4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.

  
  باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة -6التذييل 

. وهذه األنشطة محددة في الخطة الشاملة، األنشطة مجموعـة منستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  التتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق 

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
  و ألف؛-4الوارد في التذييل 

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق   (د)
  تيسير تنفيذ الخطة.بالغ الزمة لواإل

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن  اأمريكي دوالرا  151,81من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة  .1
من  2-1 لصفامن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كّل كيلوغرام 

، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 
األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 

 ن متعاقبتين.الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتي
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وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس 

ي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة الت
  أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 التاسعالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  بورونديحكومة بين محّدث اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  
ي فلتنفيذية اللجنة كّل من حكومة بورودي (في ما يلي "البلد") واهم الذي توّصلت إليه ايمثل هذا اإلتفاق التف .1

ي ي ما يلفألف (-1شأن خفض المواد المستنفدة لطبقة األوزون والخاضعة للرقابة والوارد ذكرها في الضميمة 
ثاني كانون ال/طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول األّول من يناير 1,37"المواد") إلى مستوى مستدام مقدر بـ

 إمتثاًال للجداول الزمنية المشار إليها في بروتوكول مونتريال. 2020
  
 من التذييل 2-1 ألفقييوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف ا .2
شار إليها الملجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني ل فضال عن ألف ("األهداف والتمويل") -2

، 3ي الفقرة فالمحدّدة  ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ألف.-1في التذييل 
 اد يتجاوزك للمومن التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهال مزيديفقد الحق في طلب أو تلقّي 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الخ ألف باعتباره-2من التذييل  2- 1المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى تهالك يتفيما يتعلق بأي اسألف، و-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألاالتفاق لجميع المواد 

  .ن كل من الموادم(االستهالك المؤهل المتبقي)  3-1- 4 ألفقيا في الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رهنا
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1- 3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 
 

وكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدر 4-
 من تحقيق حدود االستهالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 ويل:تمى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  لفأ-2من التذييل  2-1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق  )أ(
تستثنى و. فاقهذا االتوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

اللجنة  اجتماع تاريخ انعقادالتزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في يوجد فيها السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

حقق ن هذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   )ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
يذ التنف تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من

ن متاح ملألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل ال
يها قد صرفت عل في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
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نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  (د) 
تمال تى موعد اكأو ح ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه(
 وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد

تثال ضمن اميالنظام أن بالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
 وتوكولالبلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بر

  مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيواألدوار") وتبلغ عن تنفألف ("مؤّسسات الرصد  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ) مقدم
ع و متوق بما ه 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:بئيسية . وتتعلق التغييرات الرللموافقة عليها نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

تويات الالتغييرات في   )3( نوية لمس ة الس االت الثنائي رادى الوك ص لف ل المخص ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
ن  ه ع د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة التنفي ن خط اط م ة أي نش وع  30أو إزال ن مجم ة م ي المائ ف

  ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

يمكن   (ب) ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص يص غي ادات التخص ة إع ي خط ا ف ذ الإدماجه نويةتنفي  الس
ر  ي تقري أنها ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ون عندئ ي تك ذ الموافق عليها، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

رة   )ج(  ريحة األخي ن الش اء م دى االنته راف ل دد األط ندوق المتع ى الص ة إل الغ متبقي اد أي مب وف تع س
 .االتفاقالمتوقعة بموجب هذا 

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت ات الخاّص اق لمعالجة االحتياج ذا االتف ب ه ة المتاحة بموج أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة والوكايأخذ البلد أن   (ب) ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب روط ال ل الش ار الكام ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58 
Annex IX  

 

3 

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة تعلى أن  اليونيدو توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق.  المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق

عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في 
 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل هذه  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 
ة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاون

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة 
فذة الرئيسية الوكالة المن توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة ث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسيةاللجنة التنفيذية من حي
 .ألف- 2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينالصف

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 ح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقني زملتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

("تخفيضات في  ألف -7المحدّدة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")

فاق وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االت مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 

  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

المنفذة ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في واالتفاق المقترن بها خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي حالة -2االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5الفرعية  ا للفقرةبقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نهاية السنة ال هاإتمام
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ) ه(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفرعية

 
المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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الذي أبرمته حكومة بوروندي واللجنة التنفيذية في اإلجتماع الخامس اإلتفاق  لغيإن هذا اإلتفاق المعدل ي  .16
 والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 
 

  زون)(طن من قدرات استنفاد األو نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة  المجموعة  المرفق  المادة
 2.10  1  جيم  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  الخصائص  الخط
جدول خفض المواد   1.1

المشمولة في 
المجموعة األولى من 

المرفق جيم من 
  بروتوكول مونتريال 

  ينطبقال   4,65  6,44  6,44  6,44  6,44  6,44  7,15  7,15  ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى   2.1
لالستهالك المسموح 

من المواد به 
المشمولة في 

المجموعة األولى من 
(طن من المرفق جيم 

قدرات استنفاد 
  *األوزون)

  ال ينطبق  1,37  2,10  2,10  6,48  6,48  6,48  7,2  7,2  ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المقرر   1.2
للوكالة المنفدة 

الرئيسية (اليونيب) 
  أمريكي)(دوالر 

45,000  0  30,000  0  0  0  0  63,800  0  33,200  172,000  

تكاليف دعم الوكالة   2.2
المنفذة الرئيسية 
  (دوالر أمريكي)

5,850  0  3,900  0  0  0  0  8,294  0  4,316  22,360  

التمويل المقرر   3.2
للوكالة المنفذة 

المعاونة (اليونيدو) 
  (دوالر أمريكي)

80,000  0  0  0  0  0  0  80,000  0  0  160,000  

تكاليف دعم الوكالة   4.2
المنفذة المعاونة 
  (دوالر أمريكي)

7,200  0  0  0  0  0  0  7,200  0  0  14,400  

إجمالي التمويل   1.3
المقرر (دوالر 

  أمريكي)

125,000  0  30,000  0  0  0  0  143,800  0  33,200 332,000  

إجمالي تكاليف الدعم   2.3
  (دوالر أمريكي)

13,050  0  3,900  0  0  0  0  15,494  0  4,316  36,760  

إجمالي التكاليف   3.3
المقررة (دوالر 

  أمريكي)

138,050  0  33,900  0  0  0  0  159,294  0  37,516  368,760  

  0,73  ألوزون)االمتفق على إزالتها بموجب هذا اإلتفاق (طن من قدرات استنفاد  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالكمية اإلجمالية من   1.1.4
  0,00  التي تزيلها المشاريع المقررة سابقًا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكمية   2.1.4
  1,37 المتبقي المؤهل للتمويل (طن قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك   3.1.4

مرحلة األولى من خطة إدارة . ينبغي اّال يتجاوز تمويل ال2018ن في اإلجتماع الحادي والثمانين في عام طن من قدرات استنفاد األوزو 2,10إلى  7,20*خفضت نقطة البداية من 
  .زوناد المستنفدة لطبقة األوالمودوالر أمريكي. ستتّم تسوية التمويل عند إقرار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  210,000مبلغ  المواد المستنفدة لطبقة األوزونإزالة 

  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
-2في السنة المحددة في التذييل خير االجتماع األسيجري 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 تألف تقرير يسوف   1
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 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)

ا،  اطات فيه ف النش هام مختل ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس
تيشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وينبغي أن وكيفية ارتباط بعضها ببعض.  ي أزيل  الت

لة  جة مباشرةينتك دائل ذات الص تخدمة والب ة المس ا البديل ادة، والتكنولوجي ب الم طة، حس لتنفيذ األنش
ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ي االنبعاث ر ف ي

اخ. لة بالمن ديات و الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ينبغ
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
نوية  قارنة بخطة (خطط)ممعلومات عن أي تغييرات  ذ الس أخير، التنفي االت الت ديمها، كح ابق تق الس

ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي
ررات حدوثها. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب

ة التقرير المسرود جم رة الفرعي ي الفق ددة ف لة المح نوات ذات الص ع الس ن 5ي اق، ويمك ن االتف (أ) م
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة ألف-1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ه رر 5، كم م تق ا ل اق. وم ن االتف (ب) م

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشري لم من االتفاق الت

نة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع به  (ج) ب ةمزمعنهاية الس ديم طل ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب اتبع تقدم البيان ة ؛ وس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف من ال ي أن يتض . وينبغ
ا  ف أيض ااالوص ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي ال ع رز، فض دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ف  ذا الوص ي ه نواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغط رة  الس ي الفق المحددة ف
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف أن يحدد  ينبغي(د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ةهاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو يةبجميع تقارير التنفيذ السنوالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) نوية المقدم ط التنفيذ الس
ت قاعدة بياناتمن خالل  ب و .على اإلنترن ديمها حس ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي ذه المعلوم تعدل ه س

ة نة التقويمي ريحة الس ب ش ل طل ع ك رة م ر الفق التقرير (انظ اص ب ف الخ رود والوص ن الس ال م ، ك
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1ة من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعي منموجز تنفيذي   )ه(

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
     

بين كافة أنشطة الرصد وإدارتها عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملها سيجري التنسيق     1
  هذه الخطة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  
وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتها المتعلقة   2

برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها كمرجع للمضاهاة في جميع برامج الرصد 
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لة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة لمختلف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النهائية. وستضطلع الوكا
المنفذة المتعاونة، بالمهمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء 

 .المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون
 

 سيةلوكالة المنفذة الرئيألف: دور ا -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف ى ه الي بمقتض ق الم ن األداء والتحقّ ق م مان التحقّ ض
ة  ي خط يّن ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) ة به للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبط
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) املة وف ة الش تكماالت الخط ي اس ن االعتبار ف
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة.ألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل اتمل توتش لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ة   (ح) ذ خط ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ مان وج الغ الض فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة   )ي( ا للفق ال وفق دم االمتث اق 11في حالة خفض التمويل نتيجة ع ن االتف د م ع البل اور م د، بالتش ، تحدي
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة   )ل(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستهالك المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1ذييل المذكورة في الت
 ألف.
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  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ي وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 املةتحدد هذه األنشطة ف ة الش ى الخط تمل عل ، وتش

  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال وع إل ة، والرج ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تموله مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الر  (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ها في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  رامغيلوك

 ألف.-2من التذييل  2-1الهدف المحدد في الصف 
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  العاشرالمرفق 
  

وفلوروكربونية في الصين وخطة نموذج التقارير المالية عن نفقات وحدة إدارة المشروع الذي يجب إدراجه في طلبات تمويل الشرائح لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين إدارة إزالة إنتاج

  
  المرحلة: ________________________

  
   مالحظات  النفقات التراكمية (دوالر أمريكي) كما في [التاريخ]  المحتوى

تكييف  التبريد و  اإلنتاج  
  هواء ال

رغاوي 
  ثانيوريالبول

 نيرغاوي البوليستر
  المسحوبة بالضغط

الصناعي  التبريد
  والتجاري

    الخدمة  المذيبات

                  تكاليف القطاع
                  موظفو المشروع

                  السفر المحلي
                  السفر الدولي
االجتماعات 

  المحلية
  تكلفة استئجار المرفق والمعدات والتكاليف األخرى              

االجتماعات 
  الدولية

  يُرجى تحديد أي اجتماع وعدد المشاركين              

الخدمات 
  االستشارية

االستشارية والخبراء المعينين لتقييم المشروع، والتحقق المالي والتقني، المؤسسات               
وما إلى ذلك. كما ستشمل الموظفين  التقني، والدعم العطاءات، وتقييم الفني واالستعراض

التعاقديين للمساعدة في عبء العمل الكبير أو المناسبات الخاصة، مثل االجتماعات 
  .الترجمة التكاليف المتعلقة بالعمل، وكذلك  وحلقاتمعارض وال

المجموع 
الفرعي للتكاليف 

  القطاعية 

                

التكاليف 
  المشتركة

  

إدارة  وقسمالمالي،  القسمعلى سبيل المثال، التكاليف المرتبطة بموظفي الدعم الموزعين     موظفو الدعم
  واألقسام األخرى ذات الصلة العقود، وقسم الشؤون العامة

الكومبيوتر 
واإلنترنت 

والبريد والهاتف 
  ، الخوالطباعة

    

وخدمة تشغيل 
وصيانة المكاتب، 

  المرافق

    

                  المجموع
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  الحادي عشرالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  إكوادورحكومة بين محّدث اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" إكوادور بين حكومةالتفاهم المعدل هذا االتفاق  مثّلي 1-
من 15,27وادّ") إلى كمية ثابتة قدرها ألف ("الم -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
 .مونتريال

 
من  2- 1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األهداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في  ألف.-1إليها في التذييل  المشار
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد 3الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألهذا االتفاق لجميع المواد 

(االستهالك المؤهل 3- 6-4و  3-5- 4و 3-4- 4و 3- 3-4و  3-2- 4و 3-1- 4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد
  .المتبقي) من كل من المواد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رهنا

المبدأ، ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1- 3 التمويل المحدّد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

 
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
 من تحقيق حدود االستهالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  قاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وف 5-

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  لفأ-2من التذييل  2-1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق  )أ(
تستثنى و. فاقهذا االتوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

ع اللجنة د اجتماالتزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقايوجد فيها السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

حقق ن هذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األحقق بشكل مستقل من يتم التأن   )ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  (د) 
تمال تى موعد اكأو ح ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة 

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه(
 وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد

متثال ا ضمنيأن النظام بالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
 وتوكولالبلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بر

  مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنفألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار")  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما ًوثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ   (أ) مقدم
ع و متوق بما ه 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 عليها نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق   )1(

  ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

تويات الالتغييرات في   )3( نوية لمس ة الس االت الثنائي رادى الوك ص لف ل المخص ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
ن  ه ع د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة التنفي ن خط اط م ة أي نش وع  30أو إزال ن مجم ة م ي المائ ف

  ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

ي  (ب) ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص يص غي ادات التخص ة  إع ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  ي تقري أنها ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ون عندئ ي تك ذ الموافق عليها، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

ي خطة إدارة   (ج) إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة ف
ة إزالة المواد الهيدرو كلوروفلوروكربونية الموافق عليها، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر  دم لتغيي ب المق كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليها. ويجب أن يُحدد في الطل
ان  ي أطن تالف ف اخ وأي اخ ى المن ل عل ر المحتم ا واألث ة به افية المرتبط اليف اإلض التكنولوجيا التك

د تنفاد األوزون ق ي رات اس ورات الت ى أن الوف د عل ق البل ر. ويواف ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالته س
ل  توى التموي ض مس ى خف تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل

  الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛
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رة   (د) ريحة األخي ن الش اء م دى االنته راف ل دد األط ندوق المتع ى الص ة إل الغ متبقي اد أي مب وف تع س
 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
ة المتا  (أ) د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت ات الخاّص اق لمعالجة االحتياج ذا االتف ب ه حة بموج

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   (ب) ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب روط ال ل الش ار الكام ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

ة المتعاونة (الوكالة المنفذة كون الوكالة المنفذعلى أن ي اليونيب وافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. 

عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في 
 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابامج التقييم التإطار برن

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل هذه  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 
المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

قائمة  وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقالداخلة في إطار هذا االتفاق 

بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف- 2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينالصف

 
المحددة في  إزالة الموادمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بفي حال عدم ت 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويح ق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 ح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف

("تخفيضات في  ألف -7المحدّدة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من السنوات، من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 

  .الهأع 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
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المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة ومن الوكالة  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في واالتفاق المقترن بها ة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي حالة -2االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نهاية السنة ال هاإتمام
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ) ه(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفرعية

 
المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

  
المعقود بين حكومة إكوادور واللجنة التنفيذية في االجتماع ان االتفاق المحدث هذا يحّل محّل االتفاق   - 16

  السبعين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 21.02 األولى جيم 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.86 األولى جيم ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.18 األولى جيم 123- الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.20 األولى جيم  ب142–الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.22  األولى جيم  124- الهيدروكلوروفلوروكربون

 23.49    المجموع الفرعي

 ب141–الهيدروكلوروفلوروكربون
السابقة الخلط في البوليوالت المتضمن 

 المستوردةا

 20.67 األولى جيم

 44.16    المجموع
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  تمويلألف: األهداف وال-2التذييل  

  دوالر أمريكي  و 6.487دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لــ  86.500الرابعة  بمبلغ * يحتوي تمويل اليونيدو على طلب الشريحة 
دوالر أمريكي. 30.220دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لـ  719314.مشروع الرغاوي لــ  

 
   

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من 

 قدرات استهالك األوزون)

غير  غير متاح
 متاح

 غير متاح 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49

الحد األقصى المسموح به  1.2
لالستهالك الكلي من مواد 
المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان من قدرات 

 استهالك األوزون) 

غير  غير متاح
 متاح

 غير متاح 15.27 21.14 21.14 21.14 21.14 21.14 23.49 23.49

المتفق عليه للوكالة التمويل  1.2
المنفذة الرئيسة اليونيدو 

 (دوالر أمريكي)

1,531,940 0 86,500 0 0 86,500 0 *518,219 0 55,000 2,278,159 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 الرئيسة (دوالر أمريكي) 

114,896 0 6,488 0 0 6,487 0 *36,707 0 4,125 168,703 

للوكالة التمويل الموافق عليه  3.2
المنفذة المتعاونة اليونيب 

 (دوالر أمريكي)

30,000 0 20,000 0  30,000 0 25,000 0 10,000 115,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 المتعاونة (دوالر أمريكي)

3,900 0 2,600 0 0 3,900 0 3,250 0 1,300 14,950 

مجموع التمويل المتفق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

1,561,940 0 106,500 0 0 116,500 0 543,219 0 65,000 2,393,159 

 183,653 5,425 0 39,957 0 10,387 0 0 9,088 0 118,796 مجموع تكاليف الدعم  2.3
مجموع التكاليف المتفق عليها  3.3

 (دوالر أمريكي)
1,680,736 0 115,588 0 0 126,887 0 583,176 0 70,425 2,576,812 

 7.36 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 غيرمتاح الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 13.66(باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0.86 ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 غيرمتاح موافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)يتعين إزالته من المشروعات الب الذي 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.00ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 موجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)بالمتفق على إزالته  123-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 غيرمتاح الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0.18باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)( 123-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 0.00 ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 غير متاح (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق 142-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 1.20ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 0.00 األوزون)المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد  124-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4

 غير متاح الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.22(باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

 19.81 ليوالت سابقة الخلط المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب في البو141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.6.4

 غير متاح ن)السابق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزومن المشروعات الموافق عليها في  الذي يتعين إزالتهفي البوليوالت سابقة الخلط ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون2.6.4

 0.86 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ي البوليوالت سابقة الخلطفب 141-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون3.6.4
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
في السنة المحددة في التذييل  الثانياالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .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  السنة التقويمية،، ترد فيه البيانات حسب تقرير مسرود  (أ)
ا،  اطات فيه ف النش هام مختل ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وكيفية ارتباط بعضها ببعض.  ي أزيل  الت
لة  جة مباشرةينتك دائل ذات الص تخدمة والب ة المس ا البديل ادة، والتكنولوجي ب الم طة، حس لتنفيذ األنش

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ي االنبعاث ر ف ي
اخ. لة بالمن ديات  الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف أي مرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على ال 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

نوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  ذ الس أخير، التنفي االت الت ديمها، كح ابق تق الس
ى النحو المنصوص وحا ذ الشريحة، عل الت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثها. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ي الفق ددة ف لة المح نوات ذات الص ع الس اق، ويمك5التقرير المسرود جمي ن االتف ن (أ) م
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ه رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم ن االتف (ب) م

ح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائ
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

نة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع به  (ج) ب ةمزمعنهاية الس ديم طل ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة الترابط بينمع إبراز  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 من ؛ وس ي أن يتض . وينبغ
ا  ف أيض ااالوص ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي ال ع رز، فض دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ف المنظ ذا الوص ي ه نواتور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغط رة  الس ي الفق المحددة ف
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ةهاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي صفه بو . 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) نوية المقدم ط التنفيذ الس
ت قاعدة بياناتمن خالل  ب و .على اإلنترن ديمها حس ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي ذه المعلوم تعدل ه س

ة نة التقويمي ريحة الس ب ش ل طل ع ك رة م ر الفق التقرير (انظ اص ب ف الخ رود والوص ن الس ال م ، ك
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1ص الفقرات الفرعية من حوالي خمس فقرات، يلخ منموجز تنفيذي   )ه(
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  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
     

 

لألوزون ، في إطار وزارة الصناعات واإلنتاجية، تنسيق عملية تنفيذ المشروع ستتولى الوحدة الوطنية   1
المواد الهيدروكلروفلوروكربونية برمته بمساعدة من وستكون مسؤولة عن التنسيق الوطني لبرنامج خطة إدارة إزالة 

  الوكاالت المنفذة.

، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلروفلوروكربونية وستكون الوحدة الوطنية لألوزون مسؤولة عن رصد   2
  ومتابعة إعالن السياسات والتشريعات وإنفاذها.

ئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في إعداد خطط التنفيذ وستدعم الوحدة الوطنية لألوزون الوكالة المنفذة الر  3
  السنوية والتقارير المرحلية لتقديمها إلى اللجة التنفيذية.

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلروفلوروكربونية وسوف يلزم المواءمة والتنسيق عن كثب بين تنفيذ   4
القدرات والتوعية التي تنفذها حكومة  و الخاصة بخلق الماليةوالتنظيمية  األنشطةومختلف التعليمات العامة و

  إكوادور، ضمانا التساق األولويات الحكومية.

فريق مكرس لهذه الوظيفة يتألف من منسق تعينه خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلروفلوروكربونية وسيدير   5
ا والهياكل األساسية الضرورية للدعم. عالوة الوحدة الوطنية لألوزون ويتمتع بدعم ممثلي الوكاالت المنفذة وخبرائه

خالل إجراءات الشراء  على ذلك، سيتولى المنسق عملية التوزيع المحلي لمعدات الخدمة التي سيجري شراؤها من
  للوكالة المنفذة الرئيسية.

 
 المنفذة الرئيسية دور الوكالة ألف: -6التذييل 

 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف ى ه الي بمقتض ق الم ن األداء والتحقّ ق م مان التحقّ ض
ة  ي خط يّن ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) ة به للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبط
 ألف؛-4ييل بما يتمشى مع التذتنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) املة وف ة الش تكماالت الخط ي اس ن االعتبار ف
 ألف؛-4(د) من التذييل 1و 11المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  التنفيذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوية وخطط الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة.ألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل اتمل توتش لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

ذة ين المؤّهلين للمراجعات الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت به ي تعّه ة الت التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)
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ة   (ح) ذ خط ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ مان وج الغ الض فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  ع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتاب  (ط)

رة   )ي( ا للفق ال وفق دم االمتث د  11في حالة خفض التمويل نتيجة ع ع البل اور م د، بالتش اق، تحدي ن االتف م
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة   )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستهالك المواد  الهيدروكلوروفلوروكربونيةقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التح

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ي وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 املةتحدد هذه األنشطة ف ة الش ى الخط تمل عل ، وتش

  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ى الوك  (ب) وع إل ة، والرج ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تموله ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ها في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1الهدف المحدد في الصف 
 

  طاعاتالقألف: ترتيبات محددة  -8التذييل 
 
، سوف يقدم طلب بمشروع إلزالة استخدام الكمية المتبقية من 63/15و 61/74وفقا لما جاء في المقررين   1

من أطنان قدرات  5.71وهي  ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة141الهيدروكلوروفلوروكربون_
استنفاد األوزون، وذلك خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عندما تتيح 
التكنولوجيا الثابتة الجودة والفعالة من حيث التكلفة والمنخفضة في احتماالت االحترار العالمي االستعاضة عن 

  ب المستخدم في المنشآت الصغيرة.141- الهيدروكلوروفلوروكربون
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  المرفق الثاني عشر

 ونيةلمواد الهيدروفلوروكرببالتخفيض التدريجي لللتكاليف المتعلقة  المبادئ التوجيهيةذج ونم مشروع

 (ثمانينالالحادي واالجتماع  من  عتباراا)

 معلومات أساسية

 للموادالتدريجي  التخفيض لتكاليفتوجيهية المبادئ اليحتوي هذا المرفق على نموذج لمشروع  .1

راف في اجتماعها التي وافقت عليها األط XXVIII/2استنادا إلى العناصر ذات الصلة بالمقرر  الهيدروفلوروكربونية

من عين الثاهذه على العناصر الموافق عليها في االجتمامشروع المبادئ التوجيهية ويحتوي الثامن والعشرين. 

للجنة  ةات القادمجتماعواال والثمانين ثانيالوفقا لمزيد من المناقشات في االجتماع  هاوسيتم تحديثوالسبعين والثمانين 

 .التنفيذية

 مشروع المبادئ التوجيهية

 ياتالتكنولوجو اتاعالقطفيما يتعلق بتها وأولوياتها ن األطراف من اختيار استراتيجياالمرونة في التنفيذ التي تمك  

 ،يد القطاعات، وتحدالمواد الهيدروفلوروكربونيةتحديد أولويات من أجل بالمرونة  5المادة تتمتع بلدان  .2

لمواد تجاه ا الوفاء بالتزاماتهمن أجل ا اوتنفيذ استراتيجياته ووضع ،البدائلو التكنولوجياتاختيار و

 طري.قاتباع نهج بالخاصة والظروف الوطنية،  هاالمتفق عليها، على أساس احتياجات الهيدروفلوروكربونية

 للقدرة المؤهلة النهائيتاريخ ال

ا خط األساس لتلك األطراف التي لديه 2020كانون الثاني /يناير 1التاريخ النهائي للقدرة المؤهلة هو  .3

ط األساس لتلك األطراف التي لديها خ 2024كانون الثاني /يناير 1و، 2022إلى  2020لالستهالك للسنوات من 

 .2026إلى  2024لالستهالك للسنوات من 

 الثالثوالثاني ن التحويال

 :الثاني والثالث ينالتحويل لمشروعاتتطبيق المبادئ التالية  .4

ف عمليات التحويل األولى، في سياق التخفيض التدريجي للمواد  )أ( الهيدروفلوروكربونية، بأنها تُعرَّ

اً، و كليأعمليات تحويل المؤسسات التي لم تحصل من قبل على دعم مباشر أو غير مباشر، جزئياً 

حداث من الصندوق المتعدد األطراف، إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إ

بونية وروكرالمواد الهيدروفل االحترار العالمي، بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى استخدام

 باالعتماد على مواردها الخاصة؛

المؤسسات التي تحولت بالفعل إلى استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في سياق التخلص  )ب(

ة ستكون ربونيالتدريجي من استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية و/أو المواد الهيدروكلوروفلوروك

متفق من الصندوق المتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية المؤهلة للحصول على تمويل 

 عليها، بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل األولى؛
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المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد  )ج(

 تعديل، فياد اللية على إحداث االحترار العالمي، بعد تاريخ اعتمالهيدروفلوروكربونية ذات قدرة عا

ت وافق إطار خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سبق أن

ما اف فيعليها اللجنة التنفيذية، ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطر

داث إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إح يخص عمليات التحويل الالحقة

خص يما ياالحترار العالمي لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة ف

 المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل األولى؛

دام المواد المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخ )د(

اردها لى موالهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي باالعتماد ع

تعدد بموجب التعديل ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق الم 2025الخاصة قبل عام 

ات مؤسسال األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص

 المؤهلة لعمليات التحويل األولى؛

 المواد الهيدروفلوروكربونيةإلى  المواد الهيدروفلوروكربونيةالمؤسسات التي تتحول عن استخدام  (ه)

فر دم توذات قدرة أقل على إحداث االحترار العالمي بدعم من الصندوق المتعدد األطراف عند ع

ويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما يخص بدائل أخرى ستكون مؤهلة للحصول على تم

لمي، العا عمليات التحويل الالحقة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث االحترار

 ونية.روكربإذا كان ذلك ضرورياً إلنجاز الخطوة النهائية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلو

 اإلجمالية المستدامةالتخفيضات 

مالية ات اإلجاالستهالك المتبقي المؤهل للتمويل باألطنان على أساس نقطة البداية للتخفيضم تحديد سيت .5

ددة قات المتعالتفاالمستدامة لالستهالك ناقصا الكميات الممولة بموجب مشروعات موافق عليها في السابق في نماذج ا

 بل.السنوات لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المستق

 التكاليف اإلضافية المؤهلة

 االستهالكي قطاع التصنيع

ي للمواد لتدريجا، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة .6

 الهيدروفلوروكربونية في قطاع االستهالك التصنيعي:

 التكاليف الرأسمالية اإلضافية؛ )أ(

 اإلضافية خالل فترة تحددها اللجنة التنفيذية؛تكاليف التشغيل  )ب(

 أنشطة المساعدة التقنية؛ )ج(

ذات  المواد الهيدروفلوروكربونيةالبحث والتطوير، عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتحسين بدائل  )د(

 القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي؛

م، والتكاليف اإلضافية لعائدات حقوق الملكية، متى كان ذلك تكاليف براءات االختراع والتصامي )ه(

 ضرورياً وفعاالً من حيث التكلفة؛

 .عال والبدائل ذات الخصائص السميةتكاليف األخذ المأمون بالبدائل القابلة لالشت )و(
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 قطاع اإلنتاج

ي للمواد لتدريجبالتخفيض اجعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة  .7

 اإلنتاج: الهيدروفلوروكربونية 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(

 التقنية؛أنشطة المساعدة  )د(

البحث والتطوير المتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار  )ه(

 ، وذلك بهدف تخفيض تكاليف البدائل؛وكربونيةالهيدروفلور للموادالعالمي 

 تكاليف براءات االختراع والتصاميم أو التكلفة اإلضافية لعائدات حقوق الملكية؛ )و(

ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة  وكربونيةالهيدروفلورالمواد يف تحويل المرافق إلنتاج بدائل تكال )ز(

 التكلفة؛ ن حيثعلى إحداث االحترار العالمي عندما يكون ذلك مجدياً من الناحية التقنية وفعاالً م

إنتاج ، وهو منتج ثانوي لعملية 23-وكربونتكاليف التقليل من انبعاثات الهيدروفلور )ح(

ريق التقليل من معدل انبعاثه في العملية، أو تدميره من ط، عن 22-وكربونفلوروالهيدروكلور

غي ياً. وينبة بيئالبقايا الغازية المطلقة، أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمون

املة الع لبلدانتمويل هذه التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف، من أجل الوفاء بالتزامات ا

 .التعديلالمحددة في  5المادة  بموجب

 قطاع خدمات التبريد

ي للمواد لتدريجاجعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض  .8

 :خدمة التبريد الهيدروفلوروكربونية في قطاع

 أنشطة توعية الجمهور؛ )أ(

 وتنفيذها؛وضع السياسات  )ب(

برامج إصدار الشهادات وتدريب التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة والسالمة  )ج(

 فيما يتعلق بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛

 تدريب موظفي الجمارك؛ )د(

 ؛وكربونيةالهيدروفلورالمواد منع التجارة غير المشروعة في  )ه(

 ة؛أدوات الصيان )و(

 معدات اختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الهواء؛ )ز(
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 .واستعادتها وكربونيةالهيدروفلورالمواد إعادة تدوير  )ح(

 استخدام الطاقةكفاءة 

 الالزمة لمعالجة مسألة السالمةبناء القدرات 

 التخلص 

 

 لمحيطةا في البيئة حرارةالتخضع الستثناءات ارتفاع درجة  " التيواو"المرفق  المدرجة في لمواداأهلية 

، محيطةال لبيئةافي  حرارةالتخضع الستثناءات ارتفاع درجة  " التيواو"المرفق  المدرجة في لمواداإن كمية  .9

 عندما تكون معفية بالنسبة لذلك الطرف.تخضع للتمويل بموجب الصندوق المتعدد األطراف  ال
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 المرفق الثالث عشر

 

ريجي فيض التدالتخلتكلفة المبادئ التوجيهية بشأن  باستفاضةاللجنة التنفيذية  مسائل معلقة لكي تناقشها

 (االجتماع الحادي والثمانين )اعتبارا من للمواد الهيدروفلوروكربونية

 
 

I-         للتكلفةفيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية 

 

 التخفيضات اإلجمالية المستدامة

 

م في المستدا لياإلجما فيضللتختقترحها اللجنة التنفيذية[ لتحديد نقطة البداية ساستخدام المنهجية التالية ]   )أ( 

بـ بداية قطة الن، مع اإلشارة إلى أنه ينبغي التعبير عن المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك وإنتاج 

 [المتري[طن ال]  ]]مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ و

 

 ]إضافة نص لإلنتاج[  )ب( 

 

 التكلفة اإلضافية المؤهلة

 

 قطاع خدمة التبريد
 

استخدام الطاقة في  ، ]بما في ذلك النظر في الحفاظ على كفاءةXXVIII/2ر  من المقر 16نظر في الفقرة ال] (ج)

 [النهائي المستخدم /قطاع الخدمات

 

 الطاقة استخدام كفاءة

 

استخدام كفاءة بالحفاظ على مرتبطة الليف ود بها وضع توجيهات للتكا]االستمرار في مناقشة الكيفية التي ت (د)

و التي أ عالمي ذات القدرة المنخفضة على إحداث احترارفي التكنولوجيات والمعدات الطاقة و/ أو تحسينها 

ي ذلك ، ]بما فللمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضعند  احترارا عالميا على اٌطالق، ال تحدث

 اهما فيب، اض المعلومات اإلضافية ذات الصلة، بعد استعرالمستخدم النهائي[قطاع الخدمات[ ]و قطاع 

ع ي االجتمالطاقة فااستخدام مها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقييمه لكفاءة المعلومات التي قد

 [األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية

 

 السالمة مسألة بناء القدرات لمعالجة

 

 اإلزالة

 

 1عمل إضافي مطلوب من األمانة         -2

 االستهالكية فيما يتعلق بقطاع الصناعات

تحديد  يشمل، بتولي عمل إضافياألمانة  تنفيذية أن تنظر في اجتماع قادم في مطالبة)أ(   ]قررت اللجنة ال 
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للمواد التدريجي  التخفيضنشطة وعتبات لتكلفة التشغيل اإلضافية ألالتكلفة من حيث فعالية للعتبات 

مشروعات الي تنفيذ إحراز تقدم ف االستهالكية بعدفي قطاع الصناعات الهيدروفلوروكربونية 

 ؛[للمواد الهيدروفلوروكربونية مباشرة يةاالستثمار

 الطاقة استخدام فيما يتعلق بكفاءة

 التعاقد مع خبير استشاري مستقل من أجل:باألمانة  مطالبة]      )ب(  

ة على كفاء ظبالحفاالمرتبطة  المسائل، وثيقة بشأن إعداد، ]لالجتماع الثاني والثمانين[   ( 1)

ضة على في التكنولوجيات والمعدات ذات القدرة المنخفو/ أو تحسينها الطاقة استخدام 

 تخفيضالعند  ا على اإلطالقعالميا احترارال تحدث إحداث االحترار العالمي أو التي 

 :تشمل، للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

 في تصنيع وخدمة و/ أو تحسينهاالطاقة استخدام كفاءة التكاليف اإلضافية للحفاظ على     -ا

 ؛معدات التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك التصنيع في الموقع

ام استخدتحسينات كفاءة بفترات رد المبالغ المدفوعة والفوائد االقتصادية المرتبطة     -ب

 ؛ة في قطاع التبريد وتكييف الهواءالطاق

لتمويل المشترك مع الطرائق التشغيلية ل، بما في ذلك الطرائق الممكنة للتمويل    -ج

ءة ، من أجل الحفاظ على كفاخرى على الصعيدين الوطني والعالميالمؤسسات األ

د لتبريا في قطاع اأو تحسينها ومعالجة التحديات المرتبطة به /استخدام الطاقة و

 ؛وتكييف الهواء

 استخداماختبار كفاءة  ك، بما في ذلوضع معايير دنيا لكفاءة استخدام الطاقة شروط    -د

 ؛الطاقة في المعدات والتحقق منها

رصد التحسينات في ولدعم  5بلدان المادة مؤسسي والتنظيمي الالزم في اإلطار ال   -هـ

 ؛قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك في استخدام الطاقةكفاءة 

المناسبة، مثل توجيهات االتحاد األوروبي دراسة، عند إعداد الوثيقة، المعايير والتوجيهات   (2) 

ميم والتص األربعة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة استخدام الطاقة

فضل اإليكولوجي وأداء الطاقة في المباني واالنبعاثات الصناعية، من أجل تحديد أ

 التكنولوجيات المتاحة؛

 

فة االجتماعات المقدمة من حكومة النمسا إلى دراسة، عند إعداد الوثيقة، ورقة غر  (3)

 في هذا المرفق(؛الوارد االجتماع الثمانين )التذييل 

 

 [دوالر أمريكي إلعداد الدراسة. XXX )ج(       تخصيص مبلغ قدره 
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 2يةالهيدروفلوروكربونالتخفيض التدريجي للمواد مسائل عامة أخرى تتعلق ب         -3

 

متعدد الللحصول على تمويل من الصندوق  5بلدان المادة  ألحدلشروط المسبقة التالية على ا الموافقة )أ(

المواد ستهالك وإنتاج الالتدريجي  تخفيضللاألنشطة التمكينية  غير تمويلاألطراف 

 :الهيدروفلوروكربونية

 

 ؛على تعديل كيغالي أو قبوله أو االنضمام إليهالتصديق     (1) 

 

 الموادمتفق عليها لتخفيض إجمالي مستدام في استهالك وإنتاج  بدايةنقطة  تحديد    (2)

 ناتج للمواد الهيدروفلوروكربونيةض تدريجي يخفت، على أساس أن أي الهيدروفلوروكربونية

 . دلبلل المحددةعن أي مشروع قد توافق عليه اللجنة التنفيذية سيتم خصمه من نقطة البداية 

 

متعدد ال بمساعدة الصندوق أنشئتالتي  5بلدان المادة ]الموافقة على أن المؤسسات والقدرات في  )ب(

لمواد لدريجي الت للتخفيضبقدر اإلمكان  استخدامهاالمواد المستنفدة لألوزون ينبغي  إلزالةاألطراف 

 ؛الهيدروفلوروكربونية[

 

المواد ة إزالتمويل لمتعدد األطراف العلى أن السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق  الموافقة]   )ج(

للمواد  التدريجي التخفيضعلى تمويل اللجنة التنفيذية  هاطبقتسالمستنفدة لألوزون 

اعاة مع مر[ ]تفق على ذلكطالما ا]ما لم يقرر خالف ذلك[ ] ]عند االقتضاء[  الهيدروفلوروكربونية

 ؛بوجه خاص[ 28/2 المقرر
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 التذييل

 

  ونيةللمواد الهيدروفلوروكربلتخفيض التدريجي اتكاليف بوضع المبادئ التوجيهية لنص للمناقشة يتعلق 

 مشروع معايير للتمويل :5في بلدان المادة 

 )ب(( 79/44( و 1) 78/3)المقرران 

 مقدمة من حكومة النمسا إلى االجتماع الثمانين( اتجتماعاال غرفة)ورقة 

 

 

 كفاءة استخدام الطاقة

 

عمل إضافي بشأن تولي قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في العناصر التالية عندما تطلب من األمانة  -1

ع ي االجتمالرئيس فاحكومة النمسا استناداً إلى الوثيقة الموجزة التي أعدها  اقترحته حسبماالطاقة  استخدام كفاءة

 .والسبعينالثامن 

 

و / على كفاءة استخدام الطاقة  بالحفاظالمرتبطة  المسائل، وثيقة بشأن الحادي والثمانين[لالجتماع ]، إعداد )أ(  

ال ي أو الت ى إحداث االحترار العالميفي التكنولوجيات والمعدات ذات القدرة المنخفضة علأو تحسينها 

 :ملتش، للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضعند  ا على اإلطالقعالميا احترارتحدث 

 

ق ة والصندولعالمي(   جرد أنشطة كفاءة استخدام الطاقة التي نفذت بالفعل و/ أو مولت من مرفق البيئة ا1) 

تاج؛ ء واإلنة وتكييف الهواالحرارمضخات في قطاعات التبريد و، األخضر للمناخ والوكاالت المنفذة

 مزايابما في ذلك المستوى النموذجي للتمويل، وفترات رد التمويل المشترك الملتزم بها وال

 ة؛االقتصادية المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وتقدير أو مدى الفعالية من حيث التكلف

 

ي الطاقة ف والعمليات والرصد والتحقق من تدخالت كفاءة استخدام التكاليف والمنهجيات إرشادات(   2)

 ؛والصندوق األخضر للمناخمرفق البيئة العالمية  وخاصةالمؤسسات األخرى، 

 

د ات التبريدمة معدفي تصنيع وخ استخدام الطاقة و/ أو تحسينها كفاءةتحديد تكاليف الحفاظ على (   3)

 ؛في الموقع وتكييف الهواء، بما في ذلك التصنيع

 

مع  التنسيق /لتعاون(   طرائق التمويل الممكنة، بما في ذلك الطرائق التشغيلية للتمويل المشترك و/ أو ا4) 

 /و لطاقةاالمؤسسات األخرى على الصعيدين الوطني والعالمي، من أجل الحفاظ على كفاءة استخدام 

 الهواء؛ اإلنتاج وقطاعي التبريد وتكييفقطاع في أو تحسينها ومعالجة التحديات المرتبطة بها 

 

ن وضما اتحديده(   أمثلة للحد األدنى لمعايير وتوصيف كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك شروط 5)

 ؛والتحقق منها اختبار كفاءة استخدام الطاقة في المعدات

 

، بما ءة الطاقةورصد التحسينات في كفا لدعم 5بلدان المادة ر المؤسسي والتنظيمي الالزم في اإلطا  ( 6)

 ؛ع خدمة التبريد وتكييف الهواءفي ذلك في قطا

 

ييم ريقة التقم البيئي وطالقيادة في مجال الطاقة والتصمي ، مثلالمعايير المناسبة، ودراسة، عند إعداد الوثيقة   )ب( 

ازات بعاثات غاالتحاد األوروبي األربعة لخفض ان إرشاداتمثل  واإلرشادات، البيئي لمؤسسة بحوث البناء

عية، ثات الصناالنبعاء الطاقة في المباني واالدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة الطاقة والتصميم اإليكولوجي وأدا

 المتاحة. التكنولوجياتتحديد أفضل من أجل 

     




