
 

 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 

7 December 2018 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج

 األمم المتحدة

 للبيئة

(i) ل 

 

 

 
 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي
 الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
 

 للجنة التنفيذية ثمانينوال ثانيتقرير االجتماع ال
 

 مقدمة

ُعقد االجتماع الثاني والثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر  .1

 .2018 ديسمبر/كانون األول 7إلى  3منظمة الطيران المدني الدولي، مونتريال، كندا، من 

لالجتماع  XXIX/22ا للمقرر وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية طبق .2

 التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:

 ،وكندا )نائب الرئيس( ،من البروتوكول: بلجيكا 5من المادة  1الفقرة مقتضى أطراف غير عاملة ب )أ(

 وسلوفاكيا والواليات المتحدة األمريكية؛ ،والنرويج ،واليابان ،وفرنسا

والجمهورية  ،وبنن ،من البروتوكول: األرجنتين 5من المادة  1الفقرة مقتضى أطراف عاملة ب )ب(

 ولبنان )الرئيس( ونيجيريا. ،والهند ،وغرينادا ،الدومينيكية

وطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن، حضر االجتماع كمراقبين ممثلون  .3

باعتبار كل منهما وكالة منفذة )اليونيب( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليوئنديبي(، عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 والبنك الدولي. )اليونيدو( حدة للتنمية الصناعيةوأمين خزانة الصندوق، ومنظمة األمم المت

 ألمانة األوزون. تنفيذياألمين الالتنفيذي ونائب  مينوحضر أيضا األ .4
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وبرنامج  ،ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة ،وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن وكالة التحقيق البيئي .5

 الهند. ورابطة منتجي غازات التبريد في ،كيغالي لكفاءة التبريد

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

. وشرح 2018افتتح االجتماع السيد فيليب شيموني، الرئيس، ورحب بالمشاركين في االجتماع األخير لعام  .6

، الذي أصيب 2018أنه أخذ على عاتقه رئاسة االجتماع في غياب السيد مازن حسين، رئيس اللجنة التنفيذية في عام 

صحة ولم يتمكن من حضور االجتماع. وأعرب الحاضرون عن تمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للسيد باعتالل ال

 حسين.

وأعلن الرئيس أن اللجنة التنفيذية ستواصل نظرها في المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي، بما في ذلك إعداد  .7

ي ثانوكنولوجيات الرقابة على المنتج الالمبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، وت

. ومن أجل القيام بذلك، كان تحت تصرف اللجنة التنفيذية المعلومات التي أعدتها األمانة عن 23-الهيدروفلوروكربون

جميع الجوانب لقطاع خدمة التبريد التي يمكن أن تؤيد التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، والمداوالت الحديثة 

في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع لألطراف 

إلعداد الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بمسائل كفاءة استخدام الطاقة، واالعتبارات الرئيسية 

 الهيدروفلوروكربون.قطاعي استهالك وإنتاج في المستدام  مجمعمنهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيض ال

وعرض الرئيس البنود العادية على جدول أعمال االجتماع األخير لكل سنة، التي تشمل تخطيط األعمال  .8

، والتأخيرات في تقديم الشرائح، والمسائل المالية ذات الصلة بالمساهمات، وأرصدة 2021إلى  2019للفترة 

صندوق، وتقرير عن بيانات البرامج القطرية والتوقعات لالمتثال. وقال إن اللجنة المشروعات، وميزانية أمانة ال

، والتقرير النهائي لتقييم قطاع خدمة 2017التنفيذية ستبحث أيضا تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 

دروكلوروفلوروكربون للمساعدة في تنفيذ التبريد، والدراسة النظرية بشأن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة الهي

. وأضاف أن اللجنة التنفيذية، في إطار تنفيذ البرامج، ستنظر 2019تعديل كيغالي، وبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

وتقرير موجز في التقارير المرحلية للوكاالت الثنائية والمنفذة، وهي وثيقة جوهرية بها تقارير عن مشروعات معينة، 

 .2018وفي تقرير إتمام المشروعات لعام شروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون، عن م

مليون  95وعالوة على ذلك، ستنظر اللجنة في طلبات التمويل لمشروعات وأنشطة تبلغ قيمتها أكثر من  .9

شرائح للخطط الموافق  دوالر أمريكي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وعدة

عليها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والطلبات إلعداد المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من هذه 

طلبا لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وخمسة طلبات  13الخطط. وكان أمام اللجنة أيضا 

 ة بالهيدروفلوروكربون.لمشروعات استثمارية ذات صل

عن المسائل ذات  هالمشار إليها أعالمذكرة الوستستعين اللجنة في نظرها في المسائل المتعلقة بالسياسة ب .10

الناجمة عن االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية واالجتماع الثالثين كفاءة استخدام الطاقة الصلة ب

المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد  لتي أعدتها األمانة بشأن، بجانب الوثائق األخرى الألطراف

المعلومات األولية عن إجراءات و، 11-الهيدروفلوروكربونية، والزيادة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون
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لبروتوكول مونتريال  5لمادة اإلبالغ والرصد والتحقق والسياسات التي تساعد على ضمان االمتثال المستمر لبلدان ا

 والتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية.

واختتم الرئيس مالحظاته االفتتاحية باإلعراب عن شكره ألعضاء اللجنة التنفيذية على التزامهم المتواصل  .11

إلنجاز لإلدارة الناجحة للصندوق المتعدد األطراف، وحثهم على مساعدته في استخدام وقت االجتماع بطريقة فعالة 

 مهمة استكمال جدول أعمال االجتماع الكامل للغاية.

 من جدول األعمال: المسائل التنظيمية 2البند 

 إقرار جدول األعمال )أ(

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  .12

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/1: 

 االجتماع.افتتاح  .1

 المسائل التنظيمية: .2

 إقرار جدول األعمال؛ (أ)

 تنظيم العمل. (ب)

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 ؛والمصروفاتحالة المساهمات  (أ)

 تقرير عن األرصدة  وتوافر الموارد؛ (ب)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد )المقرر  (ه)

 )ج((.81/3

 المتعدد األطراف:حسابات الصندوق  )د(

 ؛2017الحسابات النهائية لعام  (1)

 ؛2017تسوية حسابات عام  (2)

 .2021والمقترحة لعام  2020و 2019ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي  )ه(

 بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال. .5

 التقييم: .6
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 ؛2017أعمالها لعام تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط  (أ)

 التقرير النهائي عن تقييم قطاع خدمة التبريد؛ (ب)

الدراسة النظرية عن تقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد  (ج)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي؛

 .2019مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  (د)

 تنفيذ البرنامج: .7

 ؛2017ديسمبر/ كانون األول  31حتى  التقارير المرحلية (أ)

 التقرير المرحلي المجمع؛ (1)

 الوكاالت الثنائية؛ (2)

 ؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (3)

 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ (4)

 ؛منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (5)

 البنك الدولي؛ (6)

 إبالغ معينة؛التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات  (ب)

تقرير موجز عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  )ج(

 ؛()ه(79/18  )المقرر

 .2018التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام  )د(

 تخطيط األعمال: .8

-2018تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  (أ)

 ؛2020

 التأخيرات في تقديم الشرائح؛ (ب)

 ؛2021-2019خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  (ج)

 :2021-2019خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة  )د(

 الوكاالت الثنائية؛ (1)

 ؛برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (2)
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 برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ (3)

 ؛حدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم المت (4)

 .البنك الدولي (5)

 مقترحات المشروعات: .9

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

 التعاون الثنائي؛ (ب)

 تعديالت على برامج العمل: (ج)

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

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

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

 .2018تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام  (4)

 ؛2019ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام  (د)

 ؛2019لعام  تكاليف الوحدة األساسية ليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي (ه)

 المشروعات االستثمارية. (و)

استعراض نظام التكاليف اإلدارية: الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات  .10

 )و((.79/41 )المقرر

 المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: .11

للمواد  جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم التخفيض التدريجي )أ(

 )ج((؛80/76)المقرر  الهيدروفلوروكربونية

ملخص لمداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية  )ب(

واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق التكنولوجيا 

 )ب((؛81/67تخدام الطاقة )المقرر والتقييم االقتصادي عن المسائل ذات الصلة بكفاءة اس

المستدام لقطاعي  مجمعاالعتبارات الرئيسية إلعداد منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيض ال )ج(

 )ه((؛81/67االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي )المقرر 

في بلدان لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إعداد المبادئ التوجيهية  )د(

 )و((؛81/67: مشروع المعايير الخاصة بالتمويل )المقرر 5المادة 
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الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي  )ه(

 (.81/68)المقرر  23-الهيدروفلوروكربون

المتعدد األطراف الناجمة عن االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح المسائل المتعلقة بالصندوق  .12

 .العضوية واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج. .13

 مسائل أخرى. .14

 اعتماد التقرير. .15

 اختتام االجتماع. .16

 

 تنظيم العمل )ب(

)ب( من جدول األعمال، في ملخص لمداوالت 11لنظر، في إطار البند اللجنة التنفيذية على ا وافقت .13

األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع 

لمسائل ذات الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن ا

التي تحتوي على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.3 الوثيقة(، )ب81/67الصلة بكفاءة استخدام الطاقة )المقرر )

إضافية لتعزيز كفاءة استخدام  ةرسالة من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تعرض مساهم

 الطاقة.

من جدول األعمال، "مسائل أخرى": الوثيقة  14اللجنة التنفيذية كذلك على النظر، في إطار البند  ووافقت .14

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.2  الديمقراطيةالشعبية التي تحتوي على رسالة من حكومة جمهورية كوريا 

فضال عن روكلوروفلوروكربون؛ بخصوص مخاطر عدم االمتثال التفاقها مع اللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك الهيد

تواريخ وأماكن عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تقدم معلومات عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.4الوثيقة 

؛ والرسالة التي استلمتها األمانة من حكومة الفلبين تطلب فيها تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية 2020و 2019في عامي 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد واألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمرحلة الثانية من 

للهيدروفلوروكربون. وبالرغم من أن تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية، الذي لم تكن له أية تأثيرات مالية بالنسبة 

 للصندوق، فهو يتطلب موافقة من اللجنة التنفيذية.

كيل التالي: شاإلنتاج بالت بقطاعالتنفيذية أيضا على إعادة اجتماع الفريق الفرعي المعني  اللجنة ووافقت .15

األرجنتين، وكندا )المنسق(، والجمهورية الدومينيكية، وفرنسا، والهند، ونيجيريا، والنرويج والواليات المتحدة 

 األمريكية.

 

 أنشطة األمانة جدول األعمال: من 3البند 

وشكر السيد في االجتماع الحالي. رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية وغيرهم من المشاركين  .16

غير المتوقعة للسيد حسين. كما رحب بالسيدة اليزابيث  للظروفشيموني لتوليه منصب الرئيس بعد فترة وجيزة نتيجة 

كرئيسية لشعبة الحديث ها منصببما في ذلك  ،ينوفد اليونيب وأبرز عملها مع اليونيب ألكثر من عقد ةمريما رئيس

 القانون.
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لعمل الذي اضطلعت به استعرضت ا، التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/2وقدم بعد ذلك الوثيقة  .17

بها  لعبما في ذلك ملخصات االجتماعات التي حضرتها والبعثات التي اضط ،األمانة منذ االجتماع الحادي والثمانين

األطراف التي طلبتها  المتعددفي تقديم المعلومات عن الصندوق  خزانةمع أمين الاألمانة استمرت موظفو األمانة. و

لفترة للصندوق المتأخرة اللجنة التنفيذية بشأن العديد من البلدان المانحة التي وافقت على أن تنظر في سداد مساهمتها 

)أ( من 4البند  في إطارلتنفيذية عن نتائج تلك المناقشات وستتولى األمانة تحديث اللجنة اواحدة أو أكثر. ثالث سنوات 

. وكان األمر وثيق الصلة بحكومة كازاخستان الذي حضر ممثلوها "حالة المساهمات والمصروفات" ،جدول األعمال

 وفد سلوفاكيا.في  كأعضاء مختارينهذا االجتماع 

تقييم أداء المنظمات المتعددة شبكة مانة الموظفين اللجنة بالطلب المقدم من الرئيس ورئيس أ كبيروأبلغ  .18

باإلضافة الى ست منظمات  ،القادمة للتقييم التقييم الصندوق المتعدد األطراف في دورته (MOPAN) األطراف

حسبما  ،2019الشبكة لألمانة في يناير/كانون الثاني  ممثلو أخرى. وكان من المقرر أن يبدأ التقييم بزيارة يقوم بها

. ويرد المزيد من المعلومات في المرفق الثاني UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/2من الوثيقة  29رة محدد في الفق

 بتلك الوثيقة.

إدارة المعلومات في أمانة  ةالتي تحضر آخر اجتماع لها كموظف ،نوه بالسيدة جوليا آن ديرنج ،وأخيرا .19

 ة عشر الماضية.تالل السنوات السالصندوق المتعدد األطراف لما أسهمت به من جهد بارز في عمل األمانة خ

، أعرب عدد من األعضاء عن تقديرهم للعمل الذي اضطلعت به األمانة خالل الالحقةوخالل المناقشات  .20

 بما في ذلك إعداد الوثائق لهذا االجتماع. ،فترة ما بين الدروتين

في اجتماعات الشبكة وأعرب أحد األعضاء عن شواغله المستمرة لعدم الحضور المنتظم لممثلي األمانة  .21

على األسئلة، طلب  األجابةاإلقليمية. فبعد أن اشار الى القيمة المضافة عندما يحضر ممثلو األمانة لتقديم عروض و

الموظفين بأن األمانة  كبيرورد  .من األمانة واليونيب التعاون لضمان القدر األكبر من المشاركة شخصيا أو إلكترونيا

إالّ أنه  ،مع اليونيب في تنظيم تلك االجتماعات على نحو وثيقتماعات الشبكة اإلقليمية وتتعاون تولي اهتماما كبيرا باج

وستبذل األمانة قصارى جهدها  .االجتماعات مع برنامج عمل األمانةتواريخ لم يمكن دائما ضمان عدم التضارب في 

 دمة سواء شخصيا أو إلكترونيا.لكي تستطيع أن تقدم العروض وتجيب على األسئلة خالل االجتماعات القا

 ،المنظمات المتعددة األطرافأداء تقييم شبكة ورحب العديد من األعضاء باالستعراض المقترح من جانب  .22

وأعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم خالل عملية االستعراض. وأثيرت تساؤالت عن تكلفة االستعراض والقيمة 

الموظفين أن االستعراض سوف يتم بدون أي تكاليف على الصندوق  كبيرل المضافة للصندوق المتعدد األطراف. وقا

 المتعدد األطراف ويمكن أن يفيد عمليات اللجنة التنفيذية في المستقبل.

، الذي طلب من األمانة إتاحة المعلومات المتعلقة 81/16وطلب أحد األعضاء معلومات عن تنفيذ المقرر  .23

بما في ذلك من خالل موقع الصندوق على الويب ومشروعات  ،نفذت حتى اآلنبنتائج المشروعات اإليضاحية التي 

تح الفرصة تالموظفين بأن االستعدادات لهذا االجتماع لم  كبيراالتصاالت المخصصة مثل نشرات المعلومات. ورد 

 إالّ أنه يمكن تحقيق تقدم في هذه المسألة عقب انتهاء االجتماع. ،لهذه المهمة

ل اعتماد الراحة ي"تعج العرض المقدم من حكومة الهند للمشروع استعراضر عن وردا على استفسا .24

التحول الى المدن المقاومة للطاقة والمناخ في الهند"  حسب طلب أمانة مرفق البيئة العالمية، قال  :الحرارية المستدامة

 الموظفين أن التعليقات األولية قدمت ألمانة مرفق البيئة العالمية. كبير

انتقال  مراقبةالموظفين إن المشاورات مع أمانة اتفاقية بازل بشأن  كبيروردا على استفسارات أخرى، قال  .25

التي  ،فيما بين البلدان لتدميرها 23-النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها بشأن تنقالت الهيدروفلوروكربون

في  23-انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون ةمراقبلقة بعمتالخيارات الجرت في سياق إعداد الوثيقة حول 
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طار البند المعني في جدول األعمال، وأن األمانة قدمت لفرع المواد إسوف يناقش مرة أخرى في  ،األرجنتين

ل الكيميائية والصحة في اليونيب تعليقات عن األقسام في التقرير الثالث العالمي لتوقعات المواد الكيميائية تتعلق بعم

سبتمبر/ أيلول  6الى  4اللجنة التنفيذية، وأن تقرير اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت الذي عقد في مونتريال من 

 قد قدم كجزء من وثائق االجتماع. 2018

مع التقدير بتقرير أنشطة األمانة الوارد في الوثيقة  علمااللجنة التنفيذية  أحاطتوعقب المناقشات،  .26

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/2. 

اللجنة التنفيذية أيضا على توفير الدعم للتعاون المقترح بين األمانة وشبكة تقييم المنظمات المتعددة  ووافقت .27

 األطراف في عملها لتقييم الصندوق المتعدد األطراف.

 

 المسائل المالية جدول األعمال: من 4البند 

 حالة المساهمات والمصروفات )أ(

عرض أمين الخزانة التقرير بشأن المساهمات والمصروفات الوارد في الوثيقة  .28

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/3  صدار إ.  ومنذ الصندوقوقدم معلومات محدثة عن اشتراكات البلدان في

دوالر أمريكي من حكومتى االتحاد الروسي  34.258.454الوثيقة، تلقى أمين الخزانة مساهمات اضافية مجموعها 

 الواليات المتحدة األمريكية.و

نقدا. وبلغت  دوالر أمريكي 143.100.056، بلغ رصيد الصندوق 2018تشرين الثانى  نوفمبر/ 30وحتى  .29

في المائة وانخفضت الخسارة الناتجة عن آلية سعر  86 ،2018النسبة المئوية للمدفوعات مقابل مجموع تعهدات عام 

منذ االجتماع الحادى والثمانين. ولهذا، تبلغ الخسارة المتراكمة  اأمريكي ادوالر 900.000الصرف الثابت إلى حوالى 

. وأبلغ أمين الخزانة أيضا أنه تم إرسال فواتير دوالر أمريكيمليون  33,6نتيجة آلية سعر الصرف الثابت منذ بدايتها 

 .2018تشرين األول  تذكرة للحكومات التى لم تسدد اشتراكاتها حتى بداية أكتوبر/

عقدت مشاورات على هامش االجتماع الثالثين لألطراف مع  ،قالت ممثلة األمانة إن بعد إصدار الوثيقةو .30

البلدان التى لم تسدد اشتراكاتها لمدة فترة ثالث سنوات واحدة أو أكثر بما في ذلك ممثلين عن أذربيجان وكازاخستان 

. وقالت إن حكومة كازاخستان UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/3/Add.1/Rev.2وأوكرانيا، كما ورد في الوثيقة 

وما بعد ذلك، عندما طلب منها ذلك ألول مرة،  2014بدأت في الدفع مقابل المساهمات السنوية المتعهد بها من عام 

لم تتضمن أي من تقارير اجتماعات األطراف ذات العالقة كازاخستان في  2017-2015وأنه قبل فترة الثالث سنوات 

الصندوق المتعدد األطراف؛ وتم تقديم فواتير في غياب االشتراكات موارد لمساهمة في تجديد قائمة األطراف ا

 طلب منالالمقدرة لكازاخستان. وطلبت األمانة وأمين الخزانة مشورة اليونيب، وعلى أساس المشورة، أوصت األمانة 

إلى  2001غير المسددة للفترة من  ، وإزالة المساهماتفقط 2014دفع اشتراكاتها عن عام أن تحكومة كازاخستان 

 من حسابات الصندوق المتعدد األطراف. 2013

وردا على تساؤل حول االشتراكات غير المسددة من حكومة إسرائيل، قال ممثل األمانة إن كبير الموظفين  .31

زالت هذه مفتوح العضوية. وماالاجتمع مع ممثلى حكومة إسرائيل على هامش االجتماع األربعين للفريق العامل 

الصندوق المتعدد إسرائيل في إمكانية تمويل أنشطة ثنائية كجزء من مساهماتها في  نظرالمشاورات جارية حيث ت

 .األطراف
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 اللجنة التنفيذية: قررتو .32

ت لسندااالمعلومات عن أن تحاط علما بتقرير أمين الخزينة عن حالة المساهمات والمصروفات و (أ)

ت الثالث لسنواوالبلدان التي اختارت أن تستعمل آلية سعر الصرف الثابت في خالل فترة ا ،االذنية

 ؛الحالي التقريراألول بالوارد في المرفق  ،2018-2020

د لمتعداالصندوق أن تحيط علما مع التقدير أن حكومة كازاخستان قد بدأت تدفع مساهماتها في  (ب)

موارد ساهمات المقدرة لكازاخستان لتجديد عندما تم تسجيل الم 2014عن عام  األطراف

ة، في االجتماع السادس ألول مر 2017-2015لفترة الثالث سنوات   الصندوق المتعدد األطراف

 ؛بروتوكول مونتريالوالعشرين لألطراف في 

دعوة لخزانة وحكومة أذربيجان واألمانة وأمين اممثلي المناقشات بين بأن تحيط علما مع التقدير  (ج)

 ؛الصندوق المتعدد األطرافتلك الحكومة لبدء مساهماتها في 

وة خزانة ودعواألمانة وأمين ال إسرائيلحكومة ممثلى المناقشات بين بأن تحيط علما مع التقدير  (د)

 الصندوق المتعدد األطراف؛تلك الحكومة لبدء مساهماتها في 

عوة لخزانة ودواألمانة وأمين ا أوكرانياحكومة ممثلى المناقشات بين بع التقدير أن تحيط علما م (ه)

 ف؛األطرا الصندوق المتعددمساهماتها في  لمواصلة مناقشاتها الداخلية بغرض بدءتلك الحكومة 

قت وقرب أأن تحث كّل األطراف على دفع اشتراكاتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل في  (و)

 ممكن؛

تان من لكازاخس 2013-2001أن تطلب من أمين الخزانة إزالة المساهمات غير المسددة عن فترة  (ز)

انة ن الخزدون أن تكون سابقة إلزالة في تقرير أمي الصندوق المتعدد األطرافالحسابات وحالة 

 غير المسددة للصندوقحسابات الصندوق المساهمات عن حالة المساهمات والمصروفات أو 

 أى طرف آخر؛ن مالواجبة 

 شتراكاتااألطراف التى لديها وأمين الخزينة أن يواصال متابعة  تموظفيالأن تطلب إلى كبير  (ح)

 .لثمانينالث واإلى االجتماع الث عن ذلكلفترة سنوات ثالث أو أكثر وأن يقدّما تقريرا  ةدغير مسد

 (82/1)المقرر 

 توافر المواردتقرير عن األرصدة و ب((

التي تحتوي على ملخص للتعديالت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/4ممثل األمانة الوثيقة  عرض .33

دة في عاالم مبالغالثنائية والمنفذة، حسبما اتفقت عليه األمانة، والموارد المتاحة نقداً وال الوكاالتالمالية التي تجريها 

وبعد ومعلومات عن األرصدة الملتزم بها وغير الملتزم بها التي تحتفظ بها الوكاالت.  الثاني والثمانين، جتماعاال

، بلغ إجمالي في االعتبار األرصدة والمعلومات المحدثة عن المساهمات التي أبلغ عنها أمين الخزانة إعادة إدخال

 .أمريكيدوالر  148.056.953 وارد المتاحة لاللتزامات الجديدةالم

 124.497 خصم مبلغتماع بأن حكومة فرنسا ال تزال تجري مشاورات بشأن ما إذا كانت ستطلب وأُبلغ االج .34

هذا المبلغ نقداً بعد االجتماع. وقال  تقوم بإعادة أمعلى طلباتها في االجتماع الحالي دوالراً أمريكياً من قيمة الموافقات 

ً الموافقات يمكن  منالمبلغ  خصمالرئيس إنه يمكن إبقاء هذين الخيارين مفتوحين، وأن عملية  أن تحدث بعد أيضا

 االجتماع الحالي.
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 :التنفيذية اللجنة قررتو .35

 أن تحيط علماً بما يلي: (أ)

عن األرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة التقرير  (1)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/4؛ 

 3.102.557 قدره صافيا   مبلغا  أّن الوكاالت المنفذة أعادت إلى االجتماع الثاني والثمانين  (2)

 الرا  دو 8.619إضافة إلى  ،أمريكيا   دوالرا   109.231 ما يلي:يتألف مدوالر أمريكي 

 بلغم؛ وي()اليوئنديب من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتكاليف دعم الوكالة أمريكيا  
لوكالة دعم التكاليف  أمريكيا   دوالرا   108.993 إضافة إلى ،دوالر أمريكي 1.248.220

ة إلى إضاف ،أمريكي دوالر 1.241.267 ؛ و)اليونيب( من برنامج األمم المتحدة للبيئة

 ناعيةمية الصلتكاليف دعم الوكالة من منظمة األمم المتحدة للتن أمريكيا   دوالرا   90.757

لتكاليف  أمريكيا   دوالرا   75.470إضافة إلى  ،ا  أمريكي ا  دوالر 220.000و ؛)اليونيدو(

 من البنك الدولي؛ دعم الوكالة

، من الوكالة ، بما فيه تكاليف دعما  أمريكي ا  دوالر 158.200 مبلغ اليونيبأّن في حوزة  (3)

 األرصدة غير الملتزم بها لمشروع واحد أنجز منذ أكثر من عامين؛

دوالرا  أمريكيا ، بما فيه تكاليف دعم الوكالة، من  301.042مبلغ  اليونيبّن في حوزة أ (4)

 لبدائل المواد المستنفدة لألوزون؛ استقصائيةاألرصدة لسبعة مشاريع 

دوالرا  أمريكيا ، بما في ذلك تكاليف دعم  12.773أّن في حوزة اليونيدو أرصدة قدرها  (5)

 ن؛الوكالة، لمشروعين استقصائيين لبدائل المواد المستنفدة لألوزو

دعم الوكالة التي يتعين على الوكاالت الثنائية أن  تكاليفأّن المستوى الصافي للمبالغ و (6)

ف من دوالرا  أمريكيا ، يتأل 121.266 تعيده إلى االجتماع الثاني والثمانين قدره

 سبانيا؛من حكومة إ أمريكيا   دوالرا   543دوالرا  أمريكيا  من حكومة فرنسا و 120.723

دوالرا  أمريكيا   3.774فائدة المستحقة التي تسددها حكومتا فرنسا وإسبانيا بقيمة أّن ال (7)

 دوالرا  أمريكيا ، على التوالي، تعتبر دخال إضافيا للصندوق؛ 5.399 و

دوالرا أمريكيا ، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة،  63أّن في حوزة حكومة اليابان مبلغ  (8)

 لمشروع منجز واحد؛من األرصدة الملتزم بها 

دوالرا  أمريكيا ، بما في ذلك تكاليف دعم  3.092أّن في حوزة حكومة إسبانيا مبلغ  (9)

 ؛الوكالة، من األرصدة الملتزم بها لمشروع منجز واحد

 أن تطلب إلى: )ب(

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصرف األرصدة الملتزم بها أو أن تلغي االلتزامات التي ال  (1)

ية التنفيذ من اللجنة‘‘ بموجب قرار’’حتاج إليها للمشاريع المنجزة والمشاريع المنجزة ت

 االجتماع الثالث والثمانين؛ فيوأن تعيد األرصدة 
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برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إعادة األرصدة المتبقية  (2)

ثالث االجتماع ال قبلمن المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون 

 (؛1)ج()80/75والثمانين، تماشياً مع المقرر 

دوالراً  121.266 ينالمبلغادة بشأن إع حكومة فرنسا أن يتابع معأمين الخزانة  (3)

ً و  ً  3.774أمريكيا ً أمريكيا  (6)عيتين )أ(، المشار إليهما في الفقرين الفرنقدا دوالرا

 أعاله. (7)و

 (82/2)المقرر 

 )ج((81/3حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد )المقرر  ج((

نوفمبر/تشرين الثانى  30وقال إنه حتى  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5قدم أمين الخزانة الوثيقة  .36

لهيدروفلوروكربون للتخفيض التدريجي لدوالر أمريكي  25.513.071ضافية تبلغ إوردت مساهمات  2018

دوالر  2.408.771دوالر أمريكي. وبناء على ذلك، يبلغ الرصيد المتاح  23.104.300 من ذلك المبلغوصرف 

 أمريكي.

 اللجنة التنفيذية: قررتو .37

 أن تحاط علما: (أ)

ف ألطرابتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية المقدمة للصندوق المتعدد ا (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة 

 ت اإلضافيةالمساهما 5مع التقدير تقديم جميع البلدان السبعة عشرة غير العاملة بالمادة  (2)

التدريجي ض يخفتالتي تعهدت بتقديمها لتوفير الدعم للبداية السريعة لتنفيذ ال

 لهيدروفلوروكربون؛ل

ضافية مات اإلأن تطلب من أمين الخزانة خالل االجتماع الثالث والثمانين اإلبالغ عن حالة المساه (ب)

 لصندوقبها لفصلة عن المساهمات األخرى المتعهد نألغراض دعم البداية السريعة وذلك بصورة م

 المتعدد األطراف.

 (82/3)المقرر 

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف )د(

  2017الحسابات الختامية لعام  (1)

المنفذة  الوكاالت موقال إنه عقب تقدي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6عرض أمين الخزانة الوثيقة .38

ُ دوالر 267.080 ية، أبلغت الوكاالت عن تسويات صافية تبلغنهائالحسابات ال ُ أمريكى ا لمستوى الدخل المجمع  ا

دوالر أمريكي لمستوى االنفاق المجمع، وكالهما في نطاق نسبة واحد في المائة من العتبة.  1.343.503ومبلغ 

وأبلغ االجتماع أيضا بأن مجلس مراجعى حسابات األمم المتحدة لم يقدم أي مالحظات تتعلق بالصندوق 

 ألطراف.ئتمانى للصندوق المتعدد اساال
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 :التنفيذيةاللجنة  قررتو .39

ديسمبر/كانون  31أن تحاط علما بالبيانات المالية النهائية للصندوق المتعدد األطراف حتى تاريخ  (أ)

يقة في الوث والواردة ،لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالتي أعدّت طبقا ل 2017األّول 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6؛ 

الفروق  2018أن تطلب من أمين الخزانة أن يقيّد في حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  (ب)

على النحو  2017عام وبياناتها النهائية ل 2017لعام بين البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6من الوثيقة  1المبيّن في الجدول 

 (82/4)المقرر 

 2017حسابات وية تس (2)

 ، فيما يتعلق بالمصروفات،قائلة إن اليونيب، UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/7الوثيقة  األمانة تقدم .40

بشأن مبرر الفروق في المصروفات بين التقرير المرحلي والحسابات  5باإلضافة الى التفسيرات الواردة في الجدول 

، أمريكي دوالر 15.528.515 ي المصروفات البالغ، وجد صعوبة في تفسير الفرق ف2017ية للصندوق لعام نهائال

جري استعراضا جديدا لبياناته يالجتماع الثالث والثمانين بعد أن في اوطلب السماح له بتقديم تقرير مرحلي منقح 

 المالية.

يونيب واستجابة للشواغل المتعلقة بالمبلغ المعني واألنشطة المتعلقة به، قال ممثل األمانة إنه في حين يحتاج ال .41

، والتحول من نظام المحاسبة القديم، حساب االلتزاماتالى مراجعة حساباته، رؤي أن االختالفات المتعلقة بازدواجية 

يتعين استعراضها، ولم يتم استعراض سوى نصف هذا العدد حتى اآلن. وردا على  امشروع 4 200فإن لدى اليونيب 

المساعدة على  يتعلق أيضا ببرنامجدوالر أمريكي  15.528.515 ح البالغاستفسار عما إذا كان المبلغ غير الموض

الموجودة حتى االختالفات  كانت ،عد عملية تسويات واسعة النطاقباليونيب إنه  ةممثل تاالمتثال التابع لليونيب، قال

الى  تإن جميع األموال التي لم تستخدم بواسطة البرنامج طوال السنوات السابقة أعيد تتتعلق بخطأ بشري. وقالاآلن 

االجتماع الثالث  ته فيالصندوق وحسبت. وشدد أحد األعضاء على أن المبلغ المعني كان كبيرا ويحتاج الى تسوي

 والثمانين.

ائي للسويد قال ممثل األمانة إن المشروع الثنردا على تساؤل أثاره أحد األعضاء، و .42

(THA/HAL/29/TAS/120 نفذه البنك الدولي وانه بند معلق للتسوية مما يظل مفتوحا الى أن يتم اغالق ،)

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .43

الواردة في الوثيقة  2017أن تحاط علما بتسوية حسابات عام  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/7؛ 

 من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت في المستقبل: أن تطلب )ب(

دوالرا أمريكيا على أساس الدخل من الفوائد المبلغ عنها في  634.258 لليوئنديبي مبلغ (1)

 من الموافقات الجديدة؛بعد والتي لم تخصم  2017حساباته النهائية لعام 

الناتج عن استثمار المبلغ دوالرا أمريكيا في حسابات الدخل  122.167 للبنك الدولي مبلغ (2)

 التي لم تخصم بعد مقابل الموافقات الجديدة. 2017النهائية لعام  هفي حسابات
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المرحلي لعام  هدوالرا أمريكيا في تقرير 410.975 اليوئنديبي أن يجري تسوية بمقدارأن تطلب من  )ج(

يمثل الفائدة من خطة إدارة إزالة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين المعدلة في  2018

 ؛2017المرحلي لعام  هظهر بعد في تقريرتلم  اإيرادات اليوئنديبي إالّ أنه

 أن يطلب من اليونيدو: )د(

يمثل  2018لعام دوالرا أمريكيا في تقريره المرحلي  38.693 أن يجري تسوية بمبلغ (1)

 ؛2018 عام وأعيد في 2017الدخل المسجل في حساباته لعام 

دوالر أمريكي في االيرادات التي  2.069.358 مبلغ 2018لعام  هأن يبين في حسابات (2)

دوالرا أمريكيا تمثل الفائدة من خطة إدارة إزالة  61.894ومبلغ  2017سجلت في عام 

ولكن لم تظهر بعد  2017 عام للصين التي خصمت فيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛2017 ه لعامفي حسابات

المرحلي لعام  هدوالرا أمريكيا في تقرير 4.813 يجري تسوية بمبلغأن يطلب من البنك الدولي أن  )ه(

تمثل األموال التي أعيدت من الفوائد المتحققة من االستثمار فيما يتعلق بالمشروع  2018

(CPR/PHA/73/INV/551؛) 

قبل االجتماع الرابع  2017لعام التالية أن يحاط علما بأنه يجري تحديث بنود التسوية المعلقة  )و(

 والثمانين بواسطة الوكاالت المنفذة المعنية:

دوالرا أمريكيا من  60.213 يرادات ودوالرا أمريكيا  من اإل 6.117الفروق البالغة  (1)

 ية لليونيدو؛نهائالمرحلي والحسابات الالمصروفات فيما بين التقرير 

التقرير المرحلي دوالرا أمريكيا من االيرادات فيما بين  135.299الفروق البالغة  (2)

 ية للبنك الدولي؛نهائوالحسابات ال

استكمال لغرض الجتماع الثالث والثمانين في اأن يطلب من اليونيب تقديم تقرير مرحلي منقح  )ز(

 مع مالحظة بنود التسوية المعلقة التالية: ،اصة بعملية الحساباتالخ 2017تسوية عام 

التقرير المرحلي والحسابات دوالرا أمريكيا من االيرادات فيما بين  7.357الفروق البالغة  (3)

 ية لليونيب؛نهائال

من المصروفات فيما بين التقرير المرحلي  دوالر أمريكي 15.528.515 الفروق البالغة (4)

 ية لليونيب؛نهائوالحسابات ال

 أن تحاط علما ببنود التسويات المعلقة التالية: )ح(

دوالرا  29.054دوالرا أمريكيا و  68.300 مشروعات غير محددة بقيمة ،لليوئنديبي (1)

 أمريكيا؛

 إذا لزم األمر:أخرى وكاالت ثنائية  معلتنفيذ المشروعات التالية  ،للبنك الدولي (2)

( بمبلغ THA/PHA/68/TAS/158)التعاون الثنائي مع حكومة اليابان  أ.

 دوالرا أمريكيا؛ 342.350
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( بمبلغ THA/HAL/29/TAS/120التعاون الثنائي مع حكومة السويد ) ب.

 دوالرا أمريكيا؛  225.985

التعاون الثنائي مع حكومة الواليات المتحدة األمريكية  ج.

(CPR/PRO/47/INV/439بمبلغ ) ؛دوالر أمريكي 5.375.000 

 1.198.946 ( بمبلغTHA/REF/26/INV/104تايلند لتبريد المباني )مشروع  د.

 .أمريكي دوالر

 (82/5)المقرر 

 2021والمقترحة لعام  2020و 2019ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي  هـ()

التي تحتوي على الميزانيات الموافق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/8األمانة الوثيقة  ممثلعرض  .44

 .2021والمقترحة لعام  2020و 2019، والمنقحة لعامي 2018عليها لعام 

 قدرها ثالثة في المائة لتغطية التضخم، قال ممثل األمانة إجراء تسوية في المرتباتورداً على استفسار عن  .45

وأضاف أنه على الرغم  ضخم المقدر في مركز العمل.وأنه يستند إلى معدل الت 2014في عام  م تنقيحهإن ذلك الرقم ت

خم ض، فإن الزيادة بنسبة ثالثة في المائة تقع ضمن حدود معدالت التن هذه الممارسة ليست قاعدة ثابتةمن أ

 مركز العمل.مكتب اليونيب اآلخر في المستخدمة في 

 التنفيذية: اللجنة قررتو .46

 أن تحيط علماً بما يلي: (أ)

 ،2020و 2019 ة لعاميالمنقحو، 2018 لعام وافق عليهاالم الصندوق ميزانيات أمانة (1)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/8 الواردة في الوثيقة 2021المقترحة لعام و

 11.005 وقدره 2017أنه تم إعادة تخصيص مبلغ النفقات غير المسجل في حسابات عام  (2)
 ؛2018ميزانية عام ل ةأمريكي اتدوالر

دوالر أمريكي من  1.631.096 يشملدوالر أمريكي ) 1.665.431قدره  مبلغ إعادة (3)
 2017ام عمن ميزانية  ا  أمريكي ا  دوالر 34.335 المعتمدة لألمانة و 2017ميزانية عام 

جتماع متعدد األطراف في االالالمعتمدة لبرنامج عمل الرصد والتقييم( إلى الصندوق 
 الثاني والثمانين؛

 2019 للعامين تينالمعتمد تينمن الميزانيأمريكيا   ا  دوالر 58.470قدره  مبلغ إعادة (4)
 5103 البندو 4101 البند بنود الميزانية التالية: على رتبط بتعديالتوهو ي 2020 و
تماع متعدد األطراف في االجالإلى الصندوق  5303 البندو 5302 البندو 5301 البندو

 الثاني والثمانين؛

 ، على ما يلي: الحالي بالتقرير الثانيأن توافق، على النحو الوارد في المرفق  (ب)

ومبلغ ، أمريكي دوالر 7.510.970 ، بمبلغ2020و 2019 ينعاملل تينحنقالم تينالميزاني (1)
  دوالر أمريكي، على التوالي؛ 7.652.890
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ميزانية ال، استنادا  إلى أمريكي دوالر 7.799.067بقيمة  2021الميزانية المقترحة لعام  (2)
المائة في  في 3اجتماعين للجنة التنفيذية وزيادة بنسبة عقد  وتشمل، 2020 المنقحة لعام

 تكاليف الموظفين.

 (82/6)المقرر 

 بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال جدول األعمال: من 5البند 

 إصدار هذه منذنه بأ ءألعضاا تبلغوأ. UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9األمانة الوثيقة  عرضت ممثلة .47

أنه  اليونيدو أوضحت ذلك، إلى باإلضافة ودان.لسا وبجن نم 2017 لعام طريلقا نامجرلبا تبيانا مستالا مّ ت ،ثيقةولا

 2015لعام  7نات المادة احل مشكلة اختالفات البيانات بين بيانات البرنامج القطري وبي أجلبدأ إجراء اتصاالت من 

 .للمغرب

 مع قرب عن كانت تعمل األمانة بقوله إن األعضاء، أحد من سؤال على الموظفين بعد ذلك كبير ورد .48

 القطرية، البرامج بيانات تقديم في التأخر لتصحيح )اليونيب(، للبيئة المتحدة األمم برنامج وخاصة المنفذة، الوكاالت

 .واليمن الوسطى أفريقيا جمهورية حالتي في وخاصة

 اللجنة التنفيذية: قررتو .49

 ةلوثيقاإلحاطة علما بالمعلومات عن بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال الواردة في ا (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9:بما في ذلك ، 

منهم النظام القائم  121ستخدم ا، و2017بيانات البرامج القطرية لعام تقارير بلدا  141قدم  (1)

 على الشبكة؛

 2013نات البرنامج القطري لعام ابيتقارير ، لم تقدم 2018أكتوبر/ تشرين األول  10حتى  (2)

 2016م )اليمن(، ولعا 2015)اليمن(، ولعام  2014)جمهورية أفريقيا الوسطى(، ولعام  

 )جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن(؛ 2017)اليمن( ولعام 

بعد  2017بيانات برنامجه القطري لعام ر تقاريواإلحاطة علما أيضا بأن جنوب السودان قدم  (ب)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9 صدور الوثيقة

 :تطلب من (ج)

األمانة بأن ترسل خطابات إلى حكومات البلدان الذين لديهم تقارير بيانات البرامج القطرية  (1)

 ، ولعام)اليمن( 2014التي لم تقدم بعد )جمهورية أفريقيا الوسطى(، ولعام  2013لعام 

ليمن(، )جمهورية أفريقيا الوسطى وا 2017)اليمن(، ولعام  2016)اليمن(، ولعام  2015

 ؛وحثهما على تقديم تقاريرهما بأسرع ما يمكن

السورية في العربية والوكاالت المنفذة المعنية بأن تستمر في مساعدة حكومة الجمهورية  (2)

تقدم تقريرا و 2016لعام  7ت المادة نااتوضيح االختالفات بين بيانات البرنامج القطري وبي

 االجتماع الثالث والثمانين. في

 (82/7 رمقرال)
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 من جدول األعمال: التقييم 6البند 

 2017خطط أعمالها لعام  في ضوءتقييم أداء الوكاالت المنفذة  (أ)

ه بعد صدور أنب. وأبلغت األعضاء UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/10الوثيقة  األمانة ةممثلعرضت  .50

بين اليونيدو وبربادوس، لوحدة األوزون الوطنية بين اليونيب و اكلالوثيقة، أدت المناقشات البناءة إلى حل المش

 مبابوي.زللعراق والمكسيك، وبين حكومة ألمانيا ووحدة األوزون الوطنية لووحدات األوزون الوطنية 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .51

 :اإلحاطة علما بما يلي (أ)

، على النحو الوارد في 2017خطط أعمالها لعام  في ضوءتقييم أداء الوكاالت المنفذة  (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/10الوثيقة 

على على األقل  76قيمته  2017تقييم كمي ألدائها لعام  أن جميع الوكاالت المنفذة لديها (2)

 ؛100مقياس 

منفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في أداء الوكاالت ال أوضح أنأن تحليل االتجاهات  (3)

 ؛2016عام بالعالقة إلى  2017عام 

 واناتسوأن تطلب من اليونيدو إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية لب (ب)
ن ومالوي وباكستان ورواندا والصومال حول المجاالت التي استقبلت فيها الخدمات أقل م

 ،عن نتائج تلك المشاورات الجتماع الثالث والثمانينا فيتقدم تقريرا أن و ،المرضي

وفي مواعيدها، تقييماتها لألداء  على أساس سنويوأن تحث وحدات األوزون الوطنية على تقديم،  )ج(

بلدا  144صل من أ 40ي للوكاالت الثنائية والمنفذة الالتي تساعد حكوماتها، مع العلم بأن نوعال

 .2017قدموا استبيانات كاملة لعام 

 (82/8ر مقر)ال

 التقرير النهائي عن تقييم قطاع خدمة التبريد )ب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/11لرصد والتقييم الوثيقة موظفي ا كبيرة تعرض .52

إلى  51وخالل المناقشات التي تلت ذلك، كان اإلعراب عاماً عن التأييد للتوصيات الواردة في الفقرات من  .53

نشطة األلرصد المستمر لفعالية افي تصميم المشاريع المقبلة  أن يُدَرجأهمية من الوثيقة. وشدَّد أحد األعضاء على  76

ممثل آخر إلى الدليل الواضح وأشار . 74طلوب في الفقرة ، على النحو المةقطاع الخدم روعاتمش فيالمضطلع بها 

وأبرز لبلدان التي شملتها الدراسة، في امتعدد األطراف لتلبية متطلبات الخدمة التمويل الصندوق  عدم كفايةعلى 

ك التمويل المشتر لتعبئةاستخدام المساعدة المقدمة من الصندوق في لنظر ا في المستقبلالتخطيط  ضرورة أن يشمل

 من الوكاالت الثنائية وغيرها من الوكاالت.

الجارية في  روعاتببيانات كفاءة استخدام الطاقة من المش فيما يتعلقلمتابعة لمذكرة وضع فق على أن وات   .54

للجنة وينبغي النظر في إدراجها في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام ا من اهتمام سيكون موضعشيلي وغرينادا 

 .)د( من جدول األعمال6مناقشته في إطار البند  جري، الذي ست2019
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المعدات  هيئةتجنب ممارسة إعادة تب تطالب، التي 62والحظ أحد األعضاء أن الصياغة الواردة في الفقرة  .55

من الوثيقة، التي تشير  26بدائل قابلة لالشتعال، ال تتسق مع الفقرة بعلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 

 غازاتة باستخدام مأمونة الخدمالظروف لممارسات ال ائيهيّ  أنإلى أن التدريب واستخدام المعايير المناسبة يمكن 

في حالة قيامه بإعادة التهيئة  يتحمل البلد المعني، الذي ينص على أن 72/17 هامقررال مع التبريد القابلة لالشتعال، و

 .ذلكجميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بعلى هذا النحو 

ً وعلى مستوى أوسع  .56 التكاليف والتحليل  عنأن التقييم يمكن أن يشتمل على مزيد من المعلومات  اقتُرح، نطاقا

المستقبل بشكل أفضل في  ةالخدم قطاع لمشروعاتالطاقة. واقتُرح كذلك أن تهدف التقييمات استخدام الكمي لكفاءة 

عن طريق ؛ الخدمة في قطاعالمواد الخاضعة للرقابة على تقليل استهالك  اتعروهذه المش تأثيراتإلى تقييم وتحديد 

لرصد ا كبيرة موظفي ت. ورداً على هذه االقتراحات، أشارعلى السواء ستهالك قبل تنفيذ األنشطة وبعدهااللنظر في اا

 .جمع البيانات الكمية وتحليلها سيتطلبان وقتاً أطول مما كان مخصصاً للتقييم الحاليإلى أن والتقييم 

 جيهيةولتا دئلمبااب المتعلقة تلمناقشاا في ديرلتبا مةدخ عاطق ميةأه لیإ ظربالن نهإ ءألعضاا دحأ لقاو .57

ً  سعأو مناقشة ربما يكون من المفيد إجراء، للهيدروفلوروكربون التخفيض التدريجي لتمويل  ظروفلا نبشأنطاقا

 أنظمةل سياسات ون قبي، ماً مفيد اً تأثير الخدمة فيها تُحِدث لتيا دانلبلا نبي المشتركة رلعناصا يطتغ، ذللتنفي المالئمة

المتبعة ج هُ نُ ال، وصالحوإعادة التدوير واالست ردادنشطة االستالتبريد أل غازات توزيعإدارة جانب العرض، وشبكات 

متعدد األطراف بين المؤسسات الالملكية التي يدعمها الصندوق  أضاف أن. واالعتماد إصدار شهاداتلتنظيم معايير 

ً جانباً متشكل الوطنية   في المناقشة. هذكريجدر بشكل خاص  هما

 اللجنة التنفيذية: قررتو .58

ً بالتقرير النهائي لتقييم قطاع خدمة التبريد الوارد في الوثيقة )أ(  أن تحيط علما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/11؛ 

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تطبق، حسب مقتضى الحال، الدروس المستفادة استناداً و )ب(

 الى النتائج الرئيسية لتقييم قطاع خدمة التبريد.

 (82/9)المقرر 

للمساعدة في تنفيذ تعديل دراسة نظرية لتقييم إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )ج(

 كيغالي

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/12الوثيقة موظفي الرصد والتقييم  ةكبير تعرض .59

المرفق  بخصوص اختصاصات الدراسة النظرية الواردة فيعضاء األرداً على أسئلة طرحها العديد من و .60

أنه تم إلحاق نسخة االختصاصات الخطأ بتقرير الدراسة  موظفي الرصد والتقييم ةكبير تأوضحلوثيقة، باالثالث 

االستشاري اتبع االختصاصات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والثمانين الخبير النظرية وأن 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/8/Rev.1والواردة في الوثيقة 

كامل. بالعليها  رديواردة في االختصاصات لم بعض األسئلة ال ، مع ذلك، وأشار بعض األعضاء إلى أن .61

 فيما لتنسيقا هجُنو كلمشترا لتمويلا ئقاطرو ،فزابالحونطاقا مدى تعلق السياسات األوسع  دةلمحدا ألمثلةا واشتملت

 إعداداألنشطة األكثر فائدة خالل و ؛خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية زاراتلوا بين

؛ التقليديةمشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك التوجيه بشأن المشروعات غير 

أنشطة أو عمليات الصندوق المتعدد األطراف يمكن تعلقها بمثيلتها  إلى ما إذا كانتوكم االعتبار الذي أولي 
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سعار المواد أالمشروع قد شملت ا إلعداد البيانات التي تم جمعهللمؤسسات األخرى، وما إذا كانت 

ً على نقص المعلومات في  ضوءوبدائلها. وسلط أحد األعضاء ال الهيدروكلوروفلوروكربونية الدراسة النظرية أيضا

. وسلط عضو آخر سريع التحقق 23 -للهيدروفلوروكربونالتدريجي  التخفيضهدف عن كيفية ضمان االمتثال ل

 المواد الهيدروفلوروكربونيةخلطات العدد الكبير لسببها يبالصعوبات التي  المتعلقة النظريةالضوء على نتائج الدراسة 

للمواد الرموز الجمركية المنسق نظام ، وبسبب حقيقة أن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلطاتمقارنة مع بال

وأعرب العضو عن رغبته في أن ينظر . 2022 كانون الثاني /يناير 1قبل  النفاذدخل حيز يلن  الهيدروفلوروكربونية

 الرموز الجمركية المنسقبرنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال في العمل مع البلدان الذين اعتمدوا على نظام 

 لإلبالغ النشط عن واردات وصادراتلإلبالغ عن البيانات لكي يضع نظاما ييسر إنشاء قاعدة بيانات 

 .الرموز الجمركية المنسقة عدم وجود  نظام في حال الهيدروفلوروكربون

دون إجابة ألن االختصاصات مازالت موظفي الرصد والتقييم أن بعض األسئلة الواردة في  ةكبير توأوضح .62

قدمت  ،حتوي على بعض الثغراتاأن التقرير رغم المعلومات لم تكن متاحة. وأضاف بعض أعضاء اللجنة التنفيذية 

مبادئ ال مشروعوضع  بحثها عندمن األمانة  الرؤى واالقتراحات المفيدة التي ستمكن الدراسة النظرية عددا من

الموعد النهائي لتقديم األمانة  مسألةب فيما يتعلقو. للهيدروفلوروكربونالتدريجي  التخفيضتوجيهية إلعداد خطط ال

 لتكاليف المبادئ التوجيهية تراعيبغي أن التنفيذية، افترض أن المبادئ التوجيهية ين اللجنةهذه المبادئ التوجيهية إلى 

بشأن مناقشة  وتال ذلك. تطويرالقيد  مازالت، التي 5في بلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيض

 .للهيدروفلوروكربونالتدريجي  التخفيضلمبادئ التوجيهية إلعداد خطط وضع اما إذا كان ينبغي تحديد موعد نهائي ل

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشأن عمليات التآزر بينمزيد من المعلومات لطلب ردا على و .63

في يمكن وجوده الرئيسي التآزر إن الرصد والتقييم  موظفي ةكبير تقال، للهيدروفلوروكربونالتدريجي والتخفيض 

التي تعتبر  واد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المعداد خطة إلمتعدد األطراف الالصندوق  وآليات هياكل

. وشملت هذه مشاركة أصحاب المصلحة، للهيدروفلوروكربونالتدريجي  التخفيضفي  مناجحة ويمكن استخدامه

، للهيدروفلوروكربونالتدريجي  للتخفيضي يمكن تعديله ذال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالتدريب على 

التدريجي  التخفيضتسهل سالتي  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةسسي الناشئة في سياق المؤ التعزيز وأنشطة

 .للهيدروفلوروكربون

الثالث  جتماعالا إلىوإعادة تقديمها  النظريةدراسة ال تنقيح ينبغي إذا كان اآلراء المختلفة عمافي ضوء و .64

 موظفي ةمشاورات غير رسمية مع كبير واعقدأن يبالقلق  ونشعري األعضاء الذينمن  الرئيس طلبوالثمانين، 

 إلى االجتماع.وتقديم تقرير الرصد والتقييم 

فريق إلى  النظريةمناقشة الدراسة  إحالةاللجنة التنفيذية على  وافقتالمشاورات غير الرسمية،  عقبو .65

 .2019التقييم لعام ود رصبرنامج عمل المشروع  ،)د( من جدول األعمال6بموجب البند  ئاالتصال المنش

بأن تمديد الدراسة النظرية لتقييم أنشطة إعداد  علمااللجنة التنفيذية  أحاطتوعقب تقرير فريق االتصال،  .66

د تم إدراجها في برنامج عمل قللمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة 

 .2019الرصد والتقييم لعام 

 2019مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  )د(

 التي تحتوي على، UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13الوثيقة لرصد والتقييم موظفي ا ةكبير تقدم .67

 التدليليةالمشروعات تقييم المرحلة الثانية من  ، والتي تقترح2019لرصد والتقييم لعام امشروع برنامج عمل 

، فضال خرىاألمحتملة التقييم ال موضوعات تعرضو ،هاالمستنفدة لألوزون وتدميرلتخلص من المواد لالتجريبية 

كي ل UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70الواردة في الوثيقة  ةالمحتمل ةالتقييم اإلضافيبموضوعات عن قائمة 

 العمل.في برنامج توجيهات من اللجنة بشأن الموضوعات التي ينبغي إدراجها  توالتمسلجنة. تنظر فيها ال
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تقييم تأييدهم إلدراج المرحلة الثانية من  عن، أعرب العديد من األعضاء وفي المناقشة التي تلت ذلك .68

وقدموا اقتراحات بشأن  ،هالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرلالتجريبية  التدليليةالمشروعات 

معرفة ما من المفيد  المشروعات، سيكون تلكي عند تقييم األنشطة الفردية فقال أحد األعضاء إنه واالختصاصات. 

الذي كان يُنفذ بالفعل في مختلف البلدان مقارنة بما كان يعتبر أحدث الممارسات ووضع في االعتبار البُعد الرئيسي 

بشكل  بدعم من سياسات محددةلالستدامة. وكانت هناك حاجة إلى إثبات الحاجة إلى الحفاظ على األسواق في القطاع، 

 بشأنعملية جمع معلومات تتسم بقدر أكبر من الفي المرحلة الثانية وإطار تنظيمي؛ ولذلك سيكون من المفيد  جيد

المعرفة فيما هناك حاجة إلى مزيد من أنشطة السوق. وباإلضافة إلى ذلك،  لتيسيرالحكومات  اتخذتهاالتدابير التي 

وهي مسألة مهمة ل إعادة تدوير المواد المستنفدة لألوزون، النفايات، على سبيل المثال من خالتراكم يتعلق بدور منع 

األبعاد كما يتعين استكشاف تولد كميات صغيرة من النفايات. التي  5 المادةالعاملة بموجب بلدان الفي  جدا وال سيما

أعمال مستدامة  مثال عند النظر في كيف يؤدي تطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج إلى دعم تطوير حالة ،الهيكلية

سيكون من المفيد في المرحلة الثانية، الحصول  هلمنع تراكم النفايات وجمعها. وأيد عضو آخر االقتراح الذي يفيد، بأن

)على سبيل  التي اعتُمدتالطرائق هي ما ولمشروعات القطرية، على مزيد من المعلومات التفصيلية عن كيفية تنفيذ ا

 ذه القرارات.التي تؤثر على ه لمشترك(، والعواملالتمويل ابالمثال فيما يتعلق 

، أعرب العديد اتموظفي الرصد والتقييم توجيه ةكبيربشأنها  تالتمسوفيما يتعلق بموضوعات التقييم التي  .69

من األعضاء عن اهتمامهم بتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تقييم دور وحدات األوزون 

المواد المستنفدة لألوزون. وقال أحد األعضاء إن الوقت قد حان  إزالةفي رصد  روعاتإدارة المش الوطنية ووحدات

التي أدرجت بها وحدات األوزون الوطنية والحكومات التزامات بروتوكول مونتريال ونتائج  الطريقةالستعراض 

يشمل التنسيق يمتد لهذا المجال ينبغي أن في أطرها القانونية والسياساتية. وقال عضو آخر إن التقييم في  روعاتالمش

لضمان التنفيذ الفعال لبروتوكول  التي اعتُمدتأصحاب المصلحة على المستوى الوطني والمنهجيات  جميعبين 

تآزر مع المرحلة الثانية من تقييم تحقيق النفايات في هذا الصدد إلى إمكانية تراكم مونتريال. وأدى دور منع 

وقال عضو آخر إنه يمكن دعم التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها.  التدليليةروعات المش

بتقييم آليات لرصد إعادة التوجيه من االستخدامات غير الخاضعة للرقابة  تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال

 لة اإلنتاج بعد إنجاز المشروع.إلى االستخدامات الخاضعة للرقابة في مرافق اإلنتاج وإزا

 االستردادإعادة التدوير واالستعادة ومشروعات  تقييم كيف تتناولنه سيكون من المفيد إوقال أحد األعضاء  .70

قبل االجتماع الثالثين من بشأن هذه المسألة  مقررالطاقة، بالنظر إلى اتخاذ في استخدام كفاءة الالتبريد  ةفي قطاع خدم

تتجاوز تقييم المشروعات المنفذة في شيلي وغرينادا ض األعضاء إن مثل هذه الدراسة يمكن أن لألطراف. وقال بع

في  الطاقةفي استخدام كفاءة التي تتضمن قياسات للكفاءة في استخدام الطاقة وتنظر بصورة أوسع نطاقا في مسائل ال

االسترداد، في ضوء التحديات السابقة ر ووإعادة التدوي االستعادةأبرز أحد األعضاء أهمية تعزيز قطاع الخدمة. و

لتقييم الشبكات  ضو آخر إنه ينبغي إعطاء األولويةالتي صودفت في تنفيذ المشروعات كان لها آثار دائمة. وقال ع

 اإلقليمية ودورها في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفي التصدي لتحديات تعديل كيغالي.

، أي من جدول األعمال 12في إطار البند  والمسائل الواردةالمناقشة الحالية  الصلة بينض أعضاء والحظ بع .71

بالصندوق المتعدد األطراف الناجمة عن االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لمسائل المتعلقة ا

 واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال.

أن عضاء إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات فيما يتعلق بعدد التقييمات التي يمكن العديد من األوقال  .72

موظفي الرصد والتقييم إن ذلك يعتمد  ةكبير تفي إطار زمني معقول. وقال د والتقييمصكبيرة موظفي الرتضطلع بها 

على العديد من العوامل، مثل ما إذا كانت التقييمات تتطلب زيارات ميدانية أو يمكن القيام بها بدال من ذلك من خالل 

 دراسات مكتبية، على النحو الوارد في االختصاصات.

اصات المرحلة الثانية من تقييم اختص وضعلمواصلة  اتصال فريقوعقب المناقشة، وافقت اللجنة على إنشاء  .73

التي التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها، والنظر في التقييمات  التدليليةالمشروعات 
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موظفي  ةكبير إليه تعلى النحو الذي أشار، مع مراعاة جدواها 2019ينبغي منحها األولوية في برنامج العمل لعام 

 الرصد والتقييم.

في الوثيقة  2019عد ذلك، صدر مشروع منقح لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام وب .74

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .75

الموافقة على اختصاصات المرحلة الثانية من تقييم المشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص  )أ(

من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها، الواردة في المرفق األول بالوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1و ؛ 

ي الوثيقة ، الوارد ف2019لرصد والتقييم لعام االموافقة على برنامج عمل  (ب)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1، دوالرا  136.050 قيمةوالميزانية ذات الصلة ب

 الوثيقة. تلكمن  2أمريكيا كما هو مبين في الجدول 

 (82/10)المقرر 

 تنفيذ البرامج من جدول األعمال: 7البند 

  2017ديسمبر/كانون األول  31التقارير المرحلية حتى  (أ)

 المجمعالتقرير المرحلي  (1)

. وردا على تساؤل، أوضح أنه في UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14األمانة الوثيقة  ممثلعرض  .76

، بينما سجل 2017الجدول في التذييل األول بالمرفق، عكس العمود األول تقدير األموال التي سيتم صرفها في عام 

 العمود الثاني المبلغ المنصرف بالفعل.

اتفقت على نحو واسع مع التوصيات، إنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من وقالت إحدى األعضاء، بينما  .77

التأخيرات في تنفيذ المشروعات والحاجة الالحقة لتقديم تقارير إضافية عن الحالة. وبينما كانت بعض هذه التأخيرات 

التفسير. ولم تبدأ بعد  نتيجة لمسائل أمنية في البلد، لم تكن تأخيرات أخرى متعلقة بهذه المشكلة وتحتاج إلى

المشروعات التمكينية للهيدروفلوروكربون وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، وبشأن المشروعات 

 األخرى في أقرب وقت ممكن.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .78

 اإلحاطة علًما بـ: (أ)

ع للصندوق المتعدّد األطراف حتى  (1)  2017ول ن األكانو/ديسمبر 31التقرير المرحلي الُمجمَّ

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14الوارد في الوثيقة 

ام عأنشطة  المنفّذة في اإلبالغ عنالثنائية والجهود التي تبذلها الوكاالت مع التقدير،  (2)

 ؛2017
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ل االجتمااااع الثالاااث والثماااانين حاااو فااايالمنفاااذة ساااترفع تقريرهاااا وأن الوكااااالت الثنائيّاااة  (3)

 أو شاارائح يااا  جار امشااروع 84المشااروعات األربعااة التااي تعاااني تااأخيرات فااي التنفيااذ و

إلاى  الثالاث اتقارفرير مرحليّاة إضاافيّة بشاأنها، كماا هاو وارد فاي الماموصى بها إلعداد تق

 ؛الحالي السابع بالتقرير

طلب تمديد للموافقة  ، يجب تقديم أي)ل( 77/8  بالمقّررأنّه عمالً بالمنفذة وتذكير الوكاالت الثنائيّة  (ب)

ع ديدة تُقطَ جزامات من قبل اللجنة التنفيذيّة قبل تاريخ استكمال المشروع، مع اإلشارة إلى أّن ال إلت

 قبل اعتماد التمديد؛

 المنفذة:والطلب من الوكاالت الثنائيّة  )ج(

إعادة أرصدة المرحلة السابقة لمشروعات التعزيز المؤسسي حيث هناك مرحلتان  (1)

 ة، عمالً جاريتان، في غضون عاَمْين كحدّ أقصى من تاريخ الموافقة على المرحلة الحالي

 ؛)ط(77/8بالمقرر 

عات يد مشروتجدطلبات لكافةً حيث لم يتّم تقديم  بلدانحول الإعطاء المعلومات الُمحدّثة  (2)

 ز المؤسسي لعاَمْين قبل االجتماع األخير من كل عام.التعزي

 (82/11)المقرر 

 الوكاالت الثنائية (2(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15عرض ممثل األمانة الوثيقة  .79

 اللجنة التنفيذية: ررتوق .80

 وألمانيا،وفرنسا،  ،سترالياأمع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات ، اأن تحاط علمً  (أ)

سبانيا الواردة في الوثيقة إو واالتحاد الروسي، وإيطاليا، واليابان،

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15؛ 

في الواردة  التي لديها متطلبات إبالغ معينةالجارية  روعاتالمشالمتعلقة بات جراءتوافق على اإلأن  (ب)

 بالتقرير الحالي. الثالثالمرفق 

 (82/12)المقرر 

 اليوئنديبي (3)

 .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/16اليوئنديبي الوثيقتين  ممثلعرض  .81

داد خطط العمل الجنسانية ضمن برنامج عمله. عوتمت اإلشادة باليوئنديبي على استخدام موارده الخاصة إل .82

، شرح ممثل اليوئنديبي أن (CUB/REF/58/PRP/42)وردا على تساؤل حول إلغاء المشروع المقترح في كوبا 

 ستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.تعد تلم  ؤسسةينبغي إلغائه إذ أن المالمشروع 
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 اللجنة التنفيذية: وقررت .83

الوارد في  2017ديسمبر/ كانون األول  31أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليوئنديبي حتى  )أ(

 ؛1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/16 تينالوثيق

أن تلغي المشروع إلعداد أنشطة استثمارية للهيدروكلوروفلوروكربون )قطاع التصنيع( لكوبا  )ب(

(CUB/REF/58/PRP/42)  دوالرات  50,000، مبلغ في االجتماع الثاني والثمانينعيد، توأن

 ؛دوالرا أمريكيا لليوئنديبي 3,750أمريكية زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 

لة األولى، الشريحة وكلوروفلوروكربونية لشيلي )المرحيدرهإزالة المواد ال أن تلغي خطة إدارة )ج(

ومطالبة اليوئنديبي أن يعيد األرصدة المتبقية تمشيا مع  ،(CHI/PHA/73/INV/184)الثانية( 

 ؛28/7المقرر 

في اردة الو التي لديها متطلبات إبالغ معينةالجارية  روعاتالمشبات المتعلقة جراءأن توافق على اإل )د(

 بالتقرير الحالي. الرابعالمرفق 

 (82/13)المقرر 

 اليونيب (4

 .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17عرض ممثل اليونيب الوثيقتين  .84

وفيما يتعلق بالشريحة الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغيانا  .85

(GUY/PHA/74/TAS/24) ، وافق األعضاء على التفسير بأنه كان من الصعب إيجاد خبير استشاري تقني

. وتم التماس تفسير 2019مارس/آذار  31 مؤهل، وعلى طلب معلومات أكثر عن الطلب لتمديد المرحلة األولى حتى

ة فعليا في واألموال المنصرف 2017أيضا بخصوص االختالفات بين األموال التقديرية المنصرفة لكمبوديا في عام 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17من المرفق الثاني بالوثيقة  4على النحو المسجل في الجدول  2017عام 

السبب الذي يوصى بإلغاء بعض مشاريع التعزيز المؤسسي بينما ينبغي  بخصوصوكانت األسئلة المطروحة  .86

رحت أسئلة أيضا عن سبب عدم إحراز أي اإلبالغ عن مشروعات أخرى عن التقدم المحرز إلى االجتماع القادم. وط

مشروعا التي تم تمويلها من المساهمات الطوعية  31تقدم في المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون البالغ عددها 

وطرحت أسئلة عما إذا كانت المشكلة تتعلق بقدرة المنظمة، نظرا ألنها كانت تشارك في أنشطة أخرى. وإذا كانت 

 بئا إضافيا، فإن على اليونيب أن ينظر في تحويل تلك المشروعات إلى وكالة أخرى.األنشطة تشكل ع

أّن و وطمأن ممثل اليونيب اللجنة التنفيذية بأن اليونيب كان مؤهال على نحو كاف لتنفيذ هذه المشروعات .87

لهيدروفلوروكربون . وقال إن المشروعات المتعلقة با2017عام المحرز في التقرير المرحلي لم يقدّم سوى التقدم 

، ولكنها بدأت فقط في يناير/كانون 2017مشروعا تمت الموافقة عليها في نوفمبر/تشرين الثاني  31البالغ عددها 

في المائة من  50، وأكثر من 2018في المائة من المشروعات قد بدأت في عام  90؛ وأن ما نسبته 2018الثاني 

الحادي والثمانين تم التوقيع عليها وسيتم اإلبالغ عن معلومات تفصيلية عن  عليها في االجتماع الموافقترتيبات المنح 

. وأبلغ اللجنة أيضا أن األموال المنصرفة التقديرية لكمبوديا كانت تستند إلى 2018التقدم في التقرير المرحلي لعام 

، وأن التمديد المطلوب 2017، بينما عكس الجدول األموال المنصرفة بالفعل في عام 2016التقرير المرحلي لعام 

. وتم تعيين الخبير االستشاري التقني، ومع ذلك التمديد، اأمريكي ادوالر 7.000لغيانا كان لشريحة صغيرة جدا تبلغ 

 .2019سيتم إتمام األنشطة للمكون بحلول مارس/آذار 
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( 12/2016-1/2015)المرحلة السادسة:  إلثيوبياوفيما يتعلق بتمديد مشروع التعزيز المؤسسي  .88

(ETH/SEV/73/INS/23) قال ممثل األمانة إنه نظرا ألن المرحلة الالحقة من المشروع قد تمت الموافقة عليها في ،

 .المتعدد األطراف االجتماع السابع والسبعين، يمكن إعادة األموال المتبقية من المرحلة السادسة إلى الصندوق

 اللجنة التنفيذية: وقررت .89

ديسمبر/ كانون  31بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( حتى اإلحاطة علما  )أ(

 ؛1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17 تينالوارد في الوثيق 2017األول 

في الواردة  التي لديها متطلبات إبالغ معينةالجارية  روعاتالمشبات المتعلقة جراءاإلالموافقة على  )ب(

 ؛بالتقرير الحاليالخامس المرفق 

إلغاء المشروعات التالية في االجتماع الثاني والثمانين ومطالبة اليونيب بإعادة األرصدة المتبقية  )ج(

 :28/7تمشيا مع المقرر 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ألنتيغوا وبربودا )المرحلة األولى، الشريحة  (1)

 ؛(ANT/PHA/66/TAS/14)األولى( 

 (12/2014-1/2013)المرحلة الرابعة: ألنتيغوا وبربودا تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  (2)

(ANT/SEV/68/INS/15)؛ 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لجمهورية أفريقيا الوسطى )المرحلة األولى،  (3)

 ؛(CAF/PHA/64/TAS/22)الشريحة األولى( 

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لجمهورية أفريقيا  تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة (4)

 ؛(CAF/PHA/71/TAS/24)الوسطى 

( 12/2016-1/2015تمديد مشروع التعزيز المؤسسي إلثيوبيا )المرحلة السادسة:  (5)

(ETH/SEV/73/INS/23)؛ 

 لليمن )المرحلة األولى، الشريحة األولى( إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونخطة  (6)

(YEM/PHA/68/TAS/40)؛ و 

 خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون لليمن )الشريحة األولى( (7)

(YEM/PHA/55/TAS/31)؛ 

 إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لليمن )المرحلة الثانية( (8)

(YEM/PHA/73/PRP/44)؛ 

الموافقة على تمديد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لغيانا )المرحلة األولى، الشريحة  )د(

 .2019مارس/آذار  31حتى  (GUY/PHA/74/TAS/24)الثانية( 

 (82/14)المقرر 
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 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(      (5)

وبعد تقديم المعلومات . 1والتصويب   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/18تينعرض ممثل اليونيدو الوثيق .90

لغي أيضا اتفاق يما إذا كان إلغاء الشرائح المتوقفة لسنوات عديدة  بشأنالواردة في الوثيقتين، طلب توجيها من اللجنة 

يم طلبات شرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإذا لم يكن ذلك، تحت أي ظروف يمكن تقد

الشريحة األولى و بقطاع التبريدللمشروع االستثماري الخاص  2019حتى نهاية عام  اجديدة. وطلب أيضا تمديد

شارحا أن التركيب قد تأخر نتيجة الحالة األمنية، إال أنها تتقدم اآلن، وأن تمديد  ،لخطة اإلزالة الوطنية في العراق

تحديد الشركة نظرا ألن  2019حزيران /همستنفدة لألوزون في لبنان حتى يونيالمشروع التدليلى لتدمير المواد ال

 فر فرصة الستكمال المشروع بنجاح.قد و المواد المستنفدة لألوزونالمهتمة بتدمير 

في   79، أعرب أحد األعضاء عن دعمه لتمديد المشروع التدليلى في لبنان، نظرا ألن المسألةوخالل مناقشة  .91

 ، بينما سأل عن إلغاء المشروعات في الحاالت التى تم صرف معظم األموال.بالفعل األموال قد تم صرفهاالمائة من 

وعند تناول المسائل المثارة، قدم ممثل األمانة شرحا بأن خالل المشاورات، أشار اليونيدو بأنه سوف يستكمل  .92

شهرا التى نصت عليها اللجنة  12خالل فترة المشروعات قيد النظر وسيبذل كل جهد إلعادة األرصدة غير المنصرفة 

التنفيذية. أما طلب إعادة األرصدة غير المنصرفة بحلول االجتماع القادم ينطبق هذا على المشروعات التى لم يحدث 

اتفاق خطة إدارة إزالة تحرك لفترة طويلة من الزمن. وبالنسبة لمسألة ما إذا كان إلغاء الشرائح يعنى إلغاء  أيبها 

عندما تلغى جميع مكونات مشروع، فإن االتفاق يعتبر الغيا. وفي ما  ه، أشار إلى أنواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالم

الحالة الصعبة  –اليونيدو سببا واضحا  ، قدم77/8للفقرة )ل( من المقرر  يتعلق بالمشروع في العراق، الحظ أنه طبقا

 لطلب التمديد. –التى يواجهها البلد 

 :التنفيذية اللجنة قررتو .93

 ة الوارد في الوثيق 2017ديسمبر/كانون األول  31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/1 ؛1والتصويب 

في الواردة  التي لديها متطلبات إبالغ معينةالجارية  روعاتالمشبات المتعلقة جراءاإلالموافقة على  )ب(

 ؛بالتقرير الحالي السادسالمرفق 

، للمشروع التدليلى التجريبي بشأن إدارة 2019حزيران /هيوني 30الموافقة على التمديد، حتى  )ج(

أن  (، علىLEB/DES/73/DEM/83والتخلص منها في لبنان ) المواد المستنفدة لألوزوننفايات 

 االجتماع جاوزموعد ال يت يكون من المفهوم أن التقرير النهائي وتقرير إنتهاء المشروع سيقدمان في

 ؛28/7الرابع والثمانين وتعاد األرصدة تمشيا مع المقرر 

، لمشروع استبدال سائل التبريد 2019ديسمبر/كانون األول  31الموافقة على التمديد، حتى  )د(

بالسيكلوبنتان  11-الكلوروفلوروكربونباأليزوبوتان وعامل نفخ الرغاوى  12-الكلوروفلوروكربون

في  Light Industries Companyنيع المبردات المنزلية وأجهزة التجميد في شركة في تص

)الشريحة األولى( للعراق ( وخطة اإلزالة الوطنية IRQ/REF/57/INV/07العراق )

IRQ/PHA/58/INV/09))؛ 

اليونيدو إعادة األرصدة المتبقية  ومطالبةإلغاء المشروعات التالية في االجتماع الثانى والثمانين  (ه)

 ؛28/7تمشيا مع المقرر 

لجمهورية أفريقيا الوسطى )المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (1)

 (؛CAF/PHA/64/INV/21األولى، الشريحة األولى( )
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ية( لثانلليمن )الشريحتان األولى وا لمواد المستنفدة لألوزونلوطنية لازالة اإلخطة  (2)

(YEM/PHA/55/INV/28 and YEM/PHA/60/INV/36؛) 

 لشريحةالليمن )المرحلة األولى،  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (3)

 ؛YEM/PHA/68/INV/39األولى( 

زالة مارية إلوإعداد أنشطة استث خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد  (4)

في قطاع الرغاوى في اليمن )المرحلة الثانية(  لهيدروكلوروفلوروكربونا

(YEM/FOA/73/PRP/46 وYEM/PHA/73/PRP/45على التوالي ،)؛ 

للجزائر )المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي ما يتعلق بمطالبة األمانة،  )و(

أن ترسل رسالة إلى حكومة الجزائر ، (ALG/PHA/66/INV/77األولى، الشريحة األولى( )

 .موافقتها على إلغاء المشروع في االجتماع الثالث والثمانين تلتمس

 (82/15)المقرر 

 البنك الدولي      (6) 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/19عرض ممثل البنك الدولى الوثيقة  .94

 التنفيذية: اللجنة قررتو .95

الوارد في  2017ديسمبر/كانون األول  31 حتىعلما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي  اإلحاطة )أ(

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/19الوثيقة 

في الواردة  التي لديها متطلبات إبالغ معينةالجارية  روعاتالمشبات المتعلقة جراءاإلالموافقة على  )ب(

 .السابع بالتقرير الحاليالمرفق 

 (82/16)المقرر 

 التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة       ()ب 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20 الوثيقةقدم ممثل األمانة  .96

 ليثان وعامبوليورالجزء األول: تقارير المراجعة المالية إلنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي ال

 والمذيبات في الصينالتصنيع الثاني، وقطاعي خدمة التبريد 

أعرب أحد األعضاء عن أسفه للمشروعات المعلقة الطويلة، وقال إنه سيكون من األفضل إذا أعيدت األموال  .97

غير أنه إذا لم  ،غير المنفقة لكي يمكن استخدامها في مساعدة بلدان أخرى. وقد طلب من حكومة الصين أن تفعل ذلك

مشروعات أخرى. وقال أيضا إنه إذا لم يتحقق الموعد لافقات في المستقبل خصم هذه األموال من المو نبغييتم ذلك، ي

تكون في وأضاف أن أفضل وسيلة س .تقديم طلبات أخرى لتمديد المشروعاتعدم كان من المتوقع ، النهائي للصرف

احتمال استخدام أشار الى وجود مسألة خطيرة أخرى تتعلق ب ريرإعادة األرصدة المتبقية للصندوق. وقال أيضا إن التق

 بواسطة منشئات رغاوي البوليوريثان. يةالهيدروكلوروفلوروكربون /يةالكلوروفلوروكربونغير المصرح به للمواد 
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الى أنه على الرغم من االلتزام بصرف األرصدة ذات الصلة بكل مشروع من  إحدى األعضاء توأشار .98

 2020وقطاع الهالونات حتى عام  صنيعامل التوع أنشطة قطاع، واقترح تمديد بعض 2018القطاعات قبل نهاية 

على التوالي. وقالت إن بعضا من هذه األنشطة جديد وليس جاريا، وجرى تمديد األنشطة الجارية  ،2022وعام 

بصورة متكررة عبر الكثير من السنوات. وينبغي إعادة األرصدة المتبقية أو خصمها من الموافقات المقبلة 

ينبغي أن يبذل جهد وطني من جانب  ،من أن عمليات الرصد الطويلة األجل ضرورية على الرغمو ؛للمشروعات

رباعي ير عن إنتاج رحكومة الصين دون مزيد من التمويل من جانب الصندوق المتعدد األطراف وقالت إن التق

التي استكملت في  فيما يتعلق بالدراسات البحثيةوات إالّ إنه لم يصل بعد. وقالت كربون طلب من عدة سنكلوريد ال

فيتعين إتاحتها لألمانة الحتمال نشرها وإزالة أي  ،إطار مختلف القطاعات، ومولت من الصندوق المتعدد األطراف

 معلومات سرية عليها.

كلوريد الكربون رباعي وأوضح ممثل البنك الدولي بأن جزءا من أسباب التأخير في إعداد التقرير عن إنتاج  .99

 ى التحقق من اإلنتاج الجديد فضال عن استخدام كلوروكلوريد الكربون في العوامل الوسيطة.كان يتعلق بالحاجة ال

تقارير المراجعة المالية إلنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في  وقررت .100

 .، وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات في الصينالتصنيعورغاوي البوليوريثان وعامل 

 (82/17)المقرر 

 الجزء الثاني: مشروعات إزالة بروميد الميثيل

 خطة إزالة بروميد الميثيل )اليونيدو(األرجنتين: 

كان صفرا،  2017اللجنة التنفيذية أن مستوى استهالك بروميد الميثيل لألرجنتين المبلغ عنه في عام  الحظت .101

حسب االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، باستثناء أي إعفاءات لالستخدامات الحرجة التي وافقت عليها األطراف 

 في بروتوكول مونتريال.

 )اليونيدو( وطنية إلزالة بروميد الميثيلالمرحلة الثانية من الخطة الالصين: 

 اللجنة التنفيذية: قررت .102

بروميد الميثيل  إلزالة اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوارد في الوثيقة ومن يونيدو،  في الصين المقدم

االتفاق  كان صفرا، حسب 2017الصين في عام االحاطة بأن مستوى استهالك بروميد الميثيل في  )ب(

يها فقت علبين الحكومة واللجنة التنفيذية، باستثناء أي إعفاءات لالستخدامات الحرجة التي وا

 بروتوكول مونتريال؛األطراف في 

التقرير النهائي عن  ،الثالث والثمانيناالجتماع  ، فيأن تطلب إلى حكومة الصين ويونيدو تقديم )ج(

 صدة إلىإلزالة بروميد الميثيل في الصين، وإعادة أي أر المرحلة الثانية من الخطة الوطنية

ي موعد روع، ف، وتقديم تقرير إنجاز المشفي االجتماع الرابع والثمانين الصندوق المتعدد األطراف

 ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين.

 (82/18 )المقرر
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 خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل )يونيدو(الصين: 

الستخدامات الحجر أولية و مادةأشار أحد األعضاء إلى أن الصين أنتجت بروميد الميثيل الستخدامه ك .103

على مزيد من المعلومات عن السياسات والترتيبات المؤسسية التي  أن يحصل يودالصحي وما قبل الشحن، وقال إنه 

لبروميد الميثيل بعد اإلنجاز المالي لخطة إزالة وصارم كجزء من الرصد المستدام طويل األجل  فعالوجود إنفاذ  تثبت

يشمل االستخدام  نالجمارك، لن يكون كافيا ألنه ل هيئةوقال إن برنامج الرصد واإلشراف، الذي ستنفذه القطاع. 

 الحجر الصحي وما قبل الشحن.أولية أو الستخدامات كمادة المحلي لبروميد الميثيل 

 اللجنة التنفيذية: قررتمشاورات غير رسمية،  بعدو .104

لمقدم من اصين، اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل في ال (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوارد في الوثيقة  ،يونيدو

 ؛2021ديسمبر/كانون األول  31بروميد الميثيل إلى تمديد تاريخ إنجاز خطة قطاع إنتاج  (ب)

أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل يونيدو، تقديم تقرير مرحلي في االجتماع الثالث والثمانين  )ج(

نفذه ذي ستعن العقد الخاص بوضع نظام لمعلومات اإلدارة وإدماجه في برنامج الرصد واإلشراف ال

 هيئة الجمارك؛

لضمان الرصد المستدام طويل األجل  2021-2019بخطة العمل المقترحة للفترة  اإلحاطة علما )د(

ي فقدم، أن تحكومة الصين، من خالل يونيدو،  إلنتاج بروميد الميثيل في الصين، وأن تطلب إلى

ألجل ااالجتماع الثالث والثمانين، تحديثا لخطة العمل من أجل ضمان الرصد المستدام طويل 

 سياسات قطاع إنتاج بروميد الميثيل، بما في ذلك وضعإزالة عد إنجاز خطة لبروميد الميثيل ب

 وترتيبات مؤسسية تثبت االمتثال والرصد واإلنفاذ؛

سيشمل التحقق من إنتاج بروميد الميثيل لعام  2019اإلحاطة علما كذلك بأن التقرير المرحلي لعام  )ه(

 ؛2018

دو، أن تدرج في جميع التقارير المرحلية الالحقة أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل يوني )و(

 وقيع بها؛م التالصرف بالدوالر األمريكي وقت تقديم التقرير وقيمة العقود الموقعة بالعملة التي ت

أن تطلب كذلك إلى حكومة الصين ويونيدو تقديم تقارير سنوية إلى اللجنة التنفيذية عن حالة تنفيذ  )ز(

الجتماع اجاوز وميد الميثيل، وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتخطة إزالة قطاع إنتاج بر

 .2022األخير في عام 

 (82/19)المقرر 

 كلوريد الكربون في الهند يعابإزالة استهالك وإنتاج ر: الجزء الثالث

الثنائية والمنفذة ، قال ممثل البنك الدولي إن معظم الوكاالت اترير إنجاز المشروعردا على استفسار بشأن تق .105

 .2018قبل نهاية عام  اقدمت تقاريرها، باستثناء وكالة ثنائية واحدة ووكالة منفذة واحدة. ومن المتوقع تقديم تقاريرهم

حول اإلبالغ عن نسب استخدام المواد التقنية في نظام الرصد في البلد وما إذا كان قد  استفساراتعلى وردا  .106

 ت، قالكلوريد الفينيل مونمارفي تصنيع  كلوريد الكربون باعيرمن األولية ام المواد استخدالتقرير في تم النظر في 

بالفعل في اإلطار القانوني  أدرجكلوريد الكربون الستخدامات المواد األولية قد  رباعيإن رصد إنتاج  يوئنديبي ةممثل
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ولم تتم الموافقة على ناك انبعاثات ال تذكر. بموجب نظام اإلبالغ السائد، والذي يضمن أن ه لإلنفاذللبلد لجعله قابال 

االستخدام بشكل مستقل، مما  وأن يعتمدمواد أولية، الموافق عليها كلألغراض  كلوريد الكربون إال رباعياستخدام 

متينا وتم تسجيل جميع المنتجين  الرصدكان نظام و. كلوريد الكربون رباعي يضمن حلقة مغلقة بين منتجي ومستهلكي

وفيما  حصريا لتطبيقات المواد األولية في البلد. كلوريد الكربون رباعيوالمستهلكين، مما يضمن إنتاج واستخدام 

، قالت إنها ال تمثل إال جزءا صغيرا كلوريد الفينيل كلوريد الكربون كمادة أولية إلنتاج مونمار رباعييتعلق باستخدام 

ان الملوث ثكلوريد الكربون كمادة أولية. وأشارت إلى أن إنتاج الكلورومي رباعيمن استخدام  –ة في المائة ثالث –فقط 

 ال يذكر وتم حرقه.

 اللجنة التنفيذية: قررتو .107

ً  )أ( تطبيقات المواد األولية في ن لكلوريد الكربو يعاباستخدام ربالتقرير عن اإلحاطة علما

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20 في الوثيقة الوارد ، المقدم من يوئنديبي،الهند

لضمان ن كلوريد الكربو باعيإنتاج واستخدام ر رصدأن حكومة الهند ستواصل مالحظة  )ب(

ن لكربواكلوريد  رباعي إنتاجن وكلوريد الكربو رباعي استهالك إلزالةاستمرار االمتثال 

 ؛لالستخدامات الخاضعة للرقابة

يونيدو يوئنديبي ومع حكومات فرنسا وألمانيا واليابان وبا إلى جنب جنحث البنك الدولي،  )ج(

 ، تقرير2018 كانون األول/ديسمبر 31 ال يتجاوزفي موعد  أن تقدممتعاونة، على كوكاالت 

 كلوريد الكربون في الهند. رباعيوإنتاج استهالك  إزالةإنجاز المشروع بشأن 

 (82/20)المقرر 

 التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزونالجزء الرابع: مشروعات 

لألوزون البرازيل: تقرير مرحلي عن المشروع اإلرشادي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة 

 والتخلص منها )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

بالتقرير المرحلي عن المشروعات التدليلية التجريبية عن إدارة نفايات المواد  علمااللجنة التنفيذية  أحيطت .108

، الوارد في الوثيقة المقدم من يوئنديبيوزون والتخلص منها في البرازيل، المستنفدة لأل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20. 

 مشروعات تبريد المبانيالجزء الخامس: 

لتركيز ا، مع زيلتبريد المباني بالطرد المركلة للقطاع الفرعي البرازيل: مشروع توضيحي لإلدارة المتكام
مة على القائ يالمبان موفرة للطاقة الستبدال مبرداتالهيدروفلوروكربون على تطبيق تكنولوجيات خالية من 

 المتحدة اإلنمائي( األمم)برنامج الهيدروفلوروكربون 

السريع لمبردات المباني العاملة مشروع توضيحي استراتيجي للتحويل المنطقة األفريقية: 
ونيدو ن( )الي)الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودافلوروكربون في خمسة بلدان أفريقية كلوروبال

 وحكومات فرنسا وألمانيا واليابان(

واألردن وماليزيا والفلبين  وإندونيسيا)الصين والهند  المباني ستبدال مبرداتال عالمي عالمي: مشروع
 نس( )البنك الدولي(وتو
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لتبريد  مشروع العالميلاألمانة اللجنة التنفيذية بأن حكومة اليابان قدمت تقرير إنجاز المشروع ل ممثلأبلغ  .109

 .2018 تشرين األول /في أكتوبر المباني

ألهمية خطوط األساس المناسبة، واإلبالغ عن كفاءة  جيدحتوي على تحليل اأحد األعضاء أن التقرير  والحظ .110

 جدا التمويل المشترك من مصادر أخرى؛ وستكون هذه المعلومات مفيدةوالعقبات التي تواجه  الطاقةاستخدام 

 الطاقة في سياق تعديل كيغالي.استخدام للمناقشات المستقبلية المتعلقة بكفاءة 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .111

 ،اليابانرنسا والتي قدمتها حكومتا ف المباني تبريد بمشروعاتبالمعلومات المتعلقة  اإلحاطة علما   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20، الواردة في الوثيقة واليونيدو والبنك الدولي واليوئنديبي

لة التوضيحي االستراتيجي للتحويل السريع لمبردات المباني العاملمشروع افيما يتعلق ب (ب)
 :(لسودانفي خمسة بلدان أفريقية )الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا وافلوروكربون كلوروبال

 المشروع للمشروع؛ تماماإلحاطة علما بأن حكومة اليابان قدمت تقرير إ (1)

، في موعد ال المشروعاألرصدة المتبقية من  اليابان إعادةفرنسا و يتوأن تطلب من حكوم (2)

 ؛والثمانينجاوز االجتماع الثالث يت

حث البنك الدولي على تقديم تقرير إنجاز المشروع الخاص بالمشروع العالمي الستبدال وأن ت )ج(

 ؛ 2018 كانون األول /ديسمبر 31في موعد أقصاه  المباني مبردات

مشروع العنصر األرجنتين من  إنجازتواريخ  2020 كانون األول /أن تمدد حتى نهاية ديسمبرو (د)

اليونيدو أن أن تطلب من و  (GLO/REF/80/DEM/344) الستبدال مبردات المباني العالمي

عن  وتقرير نهائيتقرير إنجاز المشروع  2021عام في اجتماع أول يقدم في موعد ال يتجاوز 

 .28/7لمقرر ل وفقا األرصدة وأن تعيدالتنفيذ 

 (82/21ر قرم)ال

لمواد القدرة المنخفضة على إحداث االحترار ل الجزء السادس: المشروعات اإليضاحية للبدائل ذات

 (72/40الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق )المقرر 

تبريد الالمشروع التدليلي إلدخال تكنولوجيا  منتوضيح بشأن أسباب التوصية بإلغاء مكون تونس  التُمس .112

العالمي  التدليليينفذه يونيب في المشروع  الذيوالمكون  لمحالت السوبر ماركت فوق الحرجثاني أكسيد الكربون ب

االحترار العالمي في شرق أفريقيا  إمكانيةوإدخال غازات التبريد منخفضة  ابشأن نوعية غازات التبريد واحتواءه

 والبحر الكاريبي.

ألول في البدائل: ا للتدليل علىوأوضح ممثل يونيدو أنه تم اختيار اثنين من محالت السوبر ماركت  .113

في األرجنتين وقدم معلومات عن فعالية النظام وكفاءته في  التدليلياألرجنتين واآلخر في تونس. وقد نجح المشروع 

مقبوال تقنيا  عطاءهناك  ه كانأقل، وعلى الرغم من أن بتونسلمشروع الخاص ا ت ميزانيةكانواستخدام الطاقة. 

لم يستطع المستفيد دفع الفرق و. المقررةمن الميزانية  في المائة 30بنسبة أعلى ال تزال ن التكاليف كانت فإلتنفيذه، 

رعاة االتصال بلذلك يجري استكشاف إمكانية وعدد أقل من خزانات التبريد غير مقبول، تركيب خيار  رأى أنو

اليا في تونس ح نشطةثنائية جهة مانحة تم تحديد خيارين: األول هو دعوة وخارجيين لتغطية التكاليف اإلضافية. 

 شراكة مع مشروع أوروبي.هو إقامة واآلخر 
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حتى يمكن  2019 ه/تموزاألرجنتين حتى يولي مكونتمديد تنفيذ  يونيدووباإلضافة إلى ذلك، اقترح ممثل  .114

مفتوح العضوية لألطراف. الإلى الفريق العامل  الطاقةاستخدام كفاءة في مكاسب التقديم المزيد من المعلومات عن 

والثمانين بحيث تتمكن الوكالة من رصد  الرابعاالجتماع  بحلولفي تونس  المكونضا أن يونيدو يمكنها تنفيذ وأكد أي

ذلك إلى عن الحق بتقديم تقرير  يقوم في وقتموسم األكثر سخونة. وسوف الكفاءة استخدام الطاقة في المعدات خالل 

 اللجنة التنفيذية.

مشروع التدليلي العالمي في منطقتي شرق أفريقيا والبحر الكاريبي، قال يونيب في ال مكونوفيما يتعلق بإلغاء  .115

الجزء ، على الرغم من أن حتى اآلنالمشروع  يبدأ، لم يونيبالجهود التي بذلها  أفضلممثل األمانة إنه بالرغم من 

الموجهة إلى اللجنة هي إلغاء ، كانت التوصية يونيبمراحله النهائية. وبعد التشاور مع  وصل إلىيونيدو الذي تنفذه 

 جزء المشروع الذي ينفذه يونيب.

 تترك .Saudi Factory for Electrical Appliances Ltdشركة فيما يتعلق باألسباب التي جعلت و .116

لنوافذ والمعبأة باستخدام لهواء أجهزة تكييف الالهواء لتطوير شركات تصنيع أجهزة تكييف المشروع التدليلي في 

 منشأةة، أوضح ممثل البنك الدولي أن الفي المملكة العربية السعودي العالمياالحترار إمكانية منخفضة بريد غازات الت

كانت تتناقص في المملكة  وافذلنلالهواء  أجهزة تكييفهيرتز وأن سوق  60 كباسات بقدرةتوريد  فيواجه صعوبة 

 العربية السعودية.

والتدليل على غازات لتدريب وإصدار الشهادات لإقليمي للتميز  مركز بإنشاءوفيما يتعلق باستفسار يتعلق  .117

االحترار العالمي في أوروبا وآسيا الوسطى، قال ممثل األمانة إنه لم تكن هناك تقارير  إمكانيةالبديلة منخفضة  التبريد

إمكانية االحترار منخفضة  األداء التكنولوجي ليليالمشروع التد عنالمشروع. وقال إنه لم يكن هناك تقرير  ذلكعن 

 .ويتعين طلبهاتطبيقات تكييف الهواء في الكويت. العالمي الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 اللجنة التنفيذية: ررتوق .118

تنفيذ المشروعات التدليلية المقدمة من الوكاالت المنفذة في اإلحاطة علما بالتقارير المتعلقة بالتقدم  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20دة في الوثيقة الوارو

لنوافذ لهواء ال أجهزة تكييفتطوير لفيما يتعلق بالمشروع التدليلي لمصنعي أجهزة تكييف الهواء  )ب(

 ديةبية السعوفي المملكة العر االحترار العالمي إمكانيةتبريد منخفضة غازات والمعبأة باستخدام 

(SAU/REF/76/DEM/29:) 

، زائد تكاليف دعم الوكالة بالفعل اأمريكي ادوالر 220.000 إعادة مبلغ قدرهتم  أنهمالحظة  (1)

لمرتبطة ا، في االجتماع الثاني والثمانين للبنك الدولي اأمريكي ادوالر 15.400البالغة 

 ؛الخروج من المشروع تي قررتال .Saudi Factory for Electrical Appliances Ltd بمنشأة

في أقرب وقت ممكن حتى يمكن للمشروع حث البنك الدولي على تقديم التقرير النهائي  (2)

 االجتماع الثالث والثمانين؛ فيه تقديم

غازات المشروع التدليلي العالمي بشأن نوعية غازات التبريد واحتواء وإدخال  بمكونفيما يتعلق  )ج(

 و:نيب ويونيدذه يوي ينفذومنطقة الكاريبي القيا منخفضة إمكانية االحترار العالمي في شرق أفري التبريد

 عادةاإلمالحظة (، وGLO/REF/76/DEM/334نفذه يونيب )يإلغاء المكون الذي  (1)

 ادوالر 6.500زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،اأمريكي ادوالر 50.000 الفعلية لمبلغ

 ؛االجتماع الثاني والثمانين في ليونيب اأمريكي
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يونيدو  تنفذهلمكون الذي ل، 2019 تموز/يوليه 31تمديد موعد إنجاز المشروع حتى  (2)

(GLO/REF/76/DEM/333على أساس ) وأن أنه لن يتم طلب تمديد إضافي الفهم ،

 نين؛الثماوتطلب إلى يونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع 

فوق تبريد ثاني أكسيد الكربون غاز الفيما يتعلق بالمشروع التدليلي العالمي إلدخال تكنولوجيا  )د(

 (:GLO/REF/76/DEM/335لمحالت السوبرماركت )األرجنتين وتونس( ) الحرج

الخاص لمكون المشروع  2019 تموز/يوليه 31تمديد تاريخ إنجاز المشروع حتى  (1)

 طلب تمديد إضافي لتنفيذ المشروع؛ه لن يتم ُأن الفهم ، على أساسنباألرجنتي

 للمكون الخاص بتونس؛ 2019ديسمبر/ كانون األول  31حتى تمديد تاريخ إنجاز المشروع  (2)

تقرير عن كفاءة استخدام الطاقة في المشروع بحلول االجتماع م ييونيدو تقد إلىطلب أن ت (3)

 ؛السادس والثمانين

والثمانين وإعادة  خامسالاالجتماع  فيم تقرير إنجاز المشروع ييونيدو تقد إلىطلب أن ت (4)

 ؛2020 ديسمبر/كانون األول 31جميع األرصدة المتبقية في موعد ال يتجاوز 

أداء الخاص بأن تطلب إلى يوئنديبي تقديم معلومات محدّثة عن التقدم في تنفيذ المشروع التدليلي  (ه)

لمي في ر العاوكلوروفلوروكربونية منخفضة إمكانية االحترامن المواد الهيدر ةالخالي االتكنولوجي

 االجتماع الثالث والثمانين؛ في( KUW/REF/76/DEM/32تطبيقات تكييف الهواء )

في  للتميزمركز إقليمي  إنشاءأن تطلب إلى االتحاد الروسي تقديم معلومات محدّثة عن التقدم في  )و(

ار ة االحترالتبريد البديلة منخفضة إمكانيعلى غازات التدليل مجال التدريب وإصدار الشهادات و

 ؛نيناالجتماع الثالث والثما في( EUR/REF/76/DEM/16العالمي )

التقارير النهائية بشأن المشروعات  ستُقدم إليهاواالجتماعات التي  اإلنجازتأكيد تواريخ إعادة  )ز(

 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20من الوثيقة  10المنجزة على النحو المحدد في الجدول 

 مشروعاتال بشأنجميع األرصدة المتبقية  إعادة نبغيه يتعديالته بموجب هذا المقرر، وأنحسب و

 ف ذلك.شهرا من تاريخ إنجاز المشروع ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خال 12في غضون  المنجزة

 (82/22)المقرر 

لتبريد ناعة افي ص شبه المحكمة العاملة باألمونيا مشروع إيضاحي لوحدات ضغط التبريد بالتردداتالصين: 
 الصناعي والتجاري في شركة فوجيان سنومان المحدودة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

كباسات التبريد البُرغية القابلة لتحويل نه تم التحقق من مالءمة إعرض ممثل األمانة المشروع التدليلى قائال  .119

ج واحد وأن الشركة قامت بتحول خط إنتا البارد، التخزين استخداماتالترددات شبه المحكمة العاملة باألمونيا في 

منها. وأثنى بعض أعضاء اللجنة التنفيذية على المشروع وأعرب أحدهم  بتمويل 3NH لينتج أجهزة ضغط باستخدام

بنتائج المشروع حتى يمكن تكراره على مستوى العالم. وردا األخرى عن الرغبة بأن تهتم الوكاالت الثنائية والمنفذة 

ركيبها في متجرين على سؤال حول السوق المحتملة للتكنولوجيا، قال ممثل اليونديبي إن نظم أجهزة الضغط قد تم ت

كبيرين فقط وأنه من المبكر معرفة حجم السوق، إال أن التقارير األولية من المستعملين كانت ايجابية. وأشار أيضا إلى 

 نديبي أن يواصل إبالغ اللجنة التنفيذية عن أي تطورات.ئأن باستطاعة اليو
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 :التنفيذية اللجنة قررتوعقب المناقشة،  .120

لتقدير، بالتقرير النهائي، المقدم من يوئنديبي، عن المشروع التدليلي لكباسات اإلحاطة علما، مع ا )أ(

ناعي تبريد الصعة الالتبريد البُرغية القابلة لتحويل الترددات شبه المحكمة العاملة باألمونيا في صنا

الوارد في الوثيقة  ،في الصين Fujian Snowman Co. Ltdوالتجاري في شركة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20 ؛ 

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله عند  )ب(

 ةلبُرغية القابلالتبريد ا كباساتفي إعداد مشروعات لتصنيع  5مساعدة البلدان العاملة بموجب المادة 

 باألمونيا.لتحويل الترددات شبه المحكمة العاملة 

 (82/23)المقرر 

 جدوى عن تبريد المنطقة اتدراس

 نديبي(اليوئ) )التقرير النهائي( الجمهورية الدومينيكية: دراسة جدوى عن تبريد المنطقة في بونتاكانا

 و()اليونيب واليونيد )التقرير النهائي( مصر: دراسة جدوى عن تبريد منطقة القاهرة الجديدة

اء لهواعقد مقارنة بين ثالث تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف  الكويت: دراسة جدوى عن
 ( )اليونيب واليونيدو(المركزي )مشروع التقرير النهائي

قدم ممثل األمانة موجزا للتقارير النهائية عن دراسة الجدوى لتبريد المنطقة في الجمهورية الدومينيكية  .121

توافر ي يثنظم تكييف الهواء غير العينية ح /لتنفيذ الكامل لتبريد المنطقة هناك إمكانيات ل ، قائال إنهومصر والكويت

وردا على سؤال يتعلق  .. ونصت في تقديم بيانات محددة عن دراسة الجدوى في كل بلدإلنشاء مثل هذه النظم التمويل

صر، رد ممثل اليونيدو بمدى اهتمام قطاع المصارف بتوفير األموال للتمويل المشترك لمشروع تبريد المنطقة في م

بأن دراسة الجدوى قد وزعت على نطاق واسع ربما بواسطة البنك األوروبي للتعمير والتنمية. ومضى قائال إن 

 اليونيدو سوف يبقي رئيس اللجنة التنفيذية على علم بأي تطورات بشأن التمويل المشترك.

الجمهورية الدومينيكية أخرت تنفيذ مشروع وأوضح ممثل اليوئنديبي أن أولويات االستثمار المتنافسة في  .122

غير أن اليوئنديبي على اتصال مع وحدة األوزون الوطنية ومجموعة بونتاكانا بغرض تيسير التنفيذ في  .تبريد المنطقة

 أسرع وقت ممكن.

مل نها ذات صلة وثيقة بنظر اللجنة التنفيذية الشاإوخالل المناقشات، أشاد أحد األعضاء بالدراسات قائال  .123

لكفاءة استخدام الطاقة وخفض االنبعاثات وقطاع الخدمة. وأبرز كذلك الجدوى التكنولوجية واالقتصادية التي توفرها 

بما  ،التكنولوجيا غير العينية وأعرب عن الرغبة في وضع نشرة أنباء لنشر المعلومات الواردة في دراسات الجدوى

 .81/16تسق مع المقرر ي

 للجنة التنفيذية:ا قررت ،وعقب المناقشات .124

أن تحاط علما مع التقدير بالتقارير النهائية عن دراسات الجدوى في تبريد المنطقة في الجمهورية  (أ)

في الوثيقة  ةالواردواليونيدو، وفي مصر المقدمة من اليونيب  ،المقدمة من اليوئنديبي ،الدومينيكية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛ 
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ي عن دراسة الجدوى التي تقارن بين ثالث نهائيالتقرير المشروع وأن تحاط علما كذلك ب (ب)

المقدم من اليونيب  ،في تكييف الهواء المركزي في الكويتلالستخدام تكنولوجيات غير عينية 

وأن تطلب من اليونيب  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20، الوارد في الوثيقة واليونيدو

 الث والثمانين؛واليونيدو تقديم التقرير النهائي لالجتماع الث

 أن تطلب: (ج)

من اليوئنديبي تقديم تقريراستكمال المشروع عن دراسة الجدوى لتبريد المنطقة في  (1)

االجتماع الثالث والثمانين وأن تعيد األرصدة المتبقية من  فيالجمهورية الدومينيكية 

 االجتماع الرابع والثمانين؛ ال يتجاوزفي موعد المشروع في 

تقديم تقرير استكمال المشروع عن دراسة الجدوى لتبريد المنطقة في من اليونيب واليونيدو  (2)

الجتماع الثالث والثمانين، وتقرير استكمال المشروع عن دراسة الجدوى التي في امصر 

تقارن بين ثالث تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف الهواء المركزي في الكويت 

أي أرصدة متبقية من تلك المشروعات في موعد ال الجتماع الرابع والثمانين وإعادة في ا

 يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين؛

اجتماع قادم للجنة في على أن تقدم  ،ومن خالل اليونيب واليونيد ،أن تشجع حكومتي مصر والكويت (د)

 ؛جدوىالتنفيذية تحديث للمعلومات بشأن اإلجراءات التي اتخذتها نتيجة لدراسات ال

األمانة أن تواصل طرح نتائج الدراسات العامة عن تبريد المنطقة من خالل موقع  أن تطلب من )ه(

التي نفذت حتى اآلن لتقاسم الجدوى هذه الصندوق المتعدد األطراف على الويب نتائج دراسات 

تماشيا  ،المزيد من نتائج الدراسات من خالل نواتج اتصال نقل نشرات معلومات المشروعات

 .81/16 والمقرر

 (82/24 )المقرر

ات ي المشروعالمي فالجزء السابع: االستخدام المؤقت للتكنولوجيا التي ترتفع فيها القدرة على االحترار الع

 الموافق عليها

قتة وجيا المؤلتكنول)استخدام ا )المرحلة الثانية( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلبنان: 
 ر مرحلي( )اليوئنديبي(بواسطة ايسبيرج سارل، تقري

 اللجنة التنفيذية: قررت .125

أن تحاط علما مع التقدير بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود التي بذلت لتيسير اإلمداد  (أ)

في ، الممولة ة ايسبيرج سارل في لبناننشأبالتكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي لم

في  لوروفلوروكربونية للبنان، الواردإزالة المواد الهيدروك إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوثيقة 

 أن تطلب من اليوئنديبي: (ب)

البديلة المنخفضة  ي ضمان اإلمدادات من التكنولوجياواصل مساعدة حكومة لبنان فيأن  (1)

الة تحويل ايسبيرج عن ح يم تقريرالقدرة على االحترار العالمي لمنشأة ايسبيرج سار وتقد

كل اجتماع الى أن يتم إدخال التكنولوجيا التي اختيرت في في حلواني CGI سارل و
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، بجانب األصل أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على االحترار العالمي بصورة كاملة

تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في 

 ؛نات المرتبطة بها، كانت متوافرة في البلد على أساس تجاريذلك المكو

حالة تنفيذ التحويل بما في ذلك في التقدم المحرز عن االجتماع الثالث والثمانين في أن تبلغ  (2)

الحلواني ومنشأة CGI توزيع التمويل على المنشئات األخرى وهي فريجو لبنان وأونيس و

 تصنيع التبريد الصناعي والتجاري.

 (82/25مقرر )ال

قت ام المؤ)االستخد )المرحلة الثانية(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المكسيك: 
ا لتكنولوجيات الى للتكنولوجيا المرتفعة القدرة على االحترار العالمي بواسطة منشئات األيروصول التي تحول

 (سبانياإألمانيا وإيطاليا وحكومات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي )اليونيدو واليونيب و

، الوارد في الوثيقة ر المقدم من اليونيدومع التقدير بالتقري علمااللجنة التنفيذية  أحاطت .126

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20  والجهود التي بذلتها حكومة المكسيك واليونيدو لوقف االستخدام المؤقت

المنخفضة القدرة على االحترار المعتمدة للتكنولوجيا التي ترتفع فيها القدرة على االحترار العالمي وإدخال التكنولوجيا 

تكنوسول، في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  المستفيدة أةالمنشميع التطبيقات في جالعالمي في 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك

بعة( ريحة الراالش ،ىداد وتوباغوا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكروبونية )المرحلة األوليترين
 )اليوئنديبي(

الجتماع الثالث في ا)ب( وأن تحث اليوئنديبي على أن تقدم 81/52لتنفيذية أن تؤكد المقرر اللجنة ا قررت .127

والثمانين تقرير حالة عن استخدام فورمات الميثيل وعامل النفخ البديل الذي يستخدم في إطار المرحلة األولى من 

المنشأة التي يساعدها الصندوق المتعدد  داد وتوباغو فيينيإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكروبونية لترخطة إدارة 

 .األطراف

 (82/26)المقرر 

 الجزء الثامن: التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ثالثة(ة الالشريح ،وروفلوروكربونية )المرحلة األولىجزر البهاما: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل

 (يونيب)

المشروع التجريبي،  بشأنأعرب أحد األعضاء عن قلقه إزاء عدم وجود تحديث  هذا البند الفرعي،بعد تقديم  .128

أجهزة تكييف الهواء ببدائل قابلة لالشتعال. وأوضح ممثل يونيب أن  تهيئةنظرا لقضايا السالمة المرتبطة بإعادة 

تكييف الهواء  نظم إعادة تهيئةخيارات لقة بالمتعتعيين خبير استشاري إلجراء الدراسة  يتيسرالمشروع تأخر ألنه لم 

في  خبير استشاريتم تعيين وحتى اآلن.  تجر أي عملية إعادة تهيئةلم ولالشتعال بطريقة آمنة. بغازات تبريد قابلة 

ساس على أ لن تتم عملية إعادة التهيئة إال. واالجتماع الثالث والثمانين فيوقت الحق وسيتم تقديم التقرير المتعلق بذلك 

 التوصيات الواردة في تقرير الخبير االستشاري.

ن، تحديثا ي، في االجتماع الثالث والثمانأن يقدماللجنة التنفيذية حث يونيب على  قررت، اآلراء تبادل عقبو .129

 والتحديث التعديلي رصداستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييم والمتعلقة بعن نتائج الدراسة 
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في  ، في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتكييف الهواءمن نظم نظامين ل

 )ب(.80/62جزر البهاما، تمشيا مع المقرر 

 (82/27)المقرر 

 ي وتقريرلمرحلالتقرير ا) )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبنغالديش: 
 ويونيب( يوئنديبيتحقق( )ال

نشاط أو صرف أي أحد األعضاء انتباه اللجنة التنفيذية إلى أنه لم يكن هناك  استرعىبعد تقديم البند الفرعي،  .130

وقال إن هذا الوضع، حيث تم حجز أموال منذ االجتماع الخامس والستين في إطار مكون المرحلة األولى المعنية. 

لسبع سنوات وكان يمكن استخدامها لمشروعات أخرى، يثير بعض المسائل حول سياسة اللجنة التنفيذية بشأن إلغاء 

؛ وإنه يفتح الباب لمناقشات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمشروعات، بما في ذلك مراحل من خطط  

وإعادة األموال  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةن ينبغي إلغاء شرائح من مراحل خطط إدارة حول ما إذا كا

مسائل إدارية هناك أن  ئتديبييووأوضح ممثل إلى الصندوق المتعدد األطراف، عندما تصبح التأخيرات مفرطة. 

رنامج عمل محدد لضمان االنتهاء منه قدما، ولكن تم تناول جميع المسائل ووضع ب حالت دون مضي مكون يوئنديبي

التمديد المطلوبة. وأشار بعض األعضاء إلى أن التمديد المطلوب كان لمدة ثالثة أشهر فقط وأنه ينبغي  فترةخالل 

كون هناك أي تمديدات أخرى للمرحلة األولى. وقال العضو الذي اعترض في األصل تأنه لن الفهم منحه على أساس 

فإنه يرغب وف في هذه الحالة بالذات قد تجعل من الممكن أن تمنح اللجنة التنفيذية هذا التمديد، إنه في حين أن الظر

ها نشاط وال صرف، قائال إنه في مثل هذه الحاالت، فيعرب عن قلقه الشديد بشأن المشروعات التي ال يوجد في أن ي

 كاف بأسرع ما يمكن بحيث يمكن استخدام تلمتعدد األطرالينبغي أن تعيد الوكالة المنفذة األموال إلى الصندوق 

 .5بموجب المادة عامل في بلد آخر  روعاتاألموال لمش

 اللجنة التنفيذية: قررتالمناقشة،  بعدو .131

لى من خطة بشأن تنفيذ المرحلة األو 2017اإلحاطة علما بتقرير التحقق والتقرير المرحلي لعام  (أ)

دين في لوار، البنغالديش، المقدمين من يوئنديبي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوثيقة 

الموافقة على طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )ب(

يذ تنف فترة، على أساس الفهم أنه لن يتم النظر في أي تمديد إضافي ل2019مارس/آذار  31حتى 

لمرحلة األولى، وأن التقرير النهائي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ا

؛ وأن ثمانينالهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير إنجار المشروع سيُقدمان في االجتماع الثالث وال

ي فتُعاد ساألرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين.

 (82/28)المقرر 

 ()اليوينب )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  هندوراس: 

 التنفيذية: اللجنة قررت .132

التي ينفذها اليونيب  مكوناتأن تحاط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ األنشطة بموجب ال (أ)

، المرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوارد في الوثيقة المقدم من اليونيب، 
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أن تطلب من اليونيب مواصلة تقديم في كل اجتماع حتى تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من  (ب)

رحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتقرير المرحلي عن تنفيذ الم

التي ينفذها اليونيب المرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  مكوناتاألنشطة بموجب ال

 .بما في ذلك الصرف الذي تحقق ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (82/29)المقرر 

 لي للفترةالمرح : التقرير(المرحلة األولى) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإندونيسيا: 
حكومة و وتحديث بشأن تحويل التكنولوجيا في الشركات )يوئنديبي/يونيدو/البنك الدولي 2017-2018

 أستراليا(

 قدم ممثل األمانة البند الفرعي. .133

ك، كان هناك اعتراف واسع بالتحديات التي تواجه الوكاالت المنفذة وحكومة وفي المناقشات التي أعقبت ذل .134

ما في ذلك االنتقال إلى بللبلد،  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإندونيسيا خالل المرحلة األولى من 

مما أسفر عن طلب تمديد تاريخ تكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء، 

اإلنجاز. وأيد معظم األعضاء منح وقت إضافي إلنجاز المشروع. وقال أحد األعضاء إن التكنولوجيات المختارة 

للتحويل قد حظت بتأييد اللجنة التنفيذية وبالتالي على اللجنة أن تتيح الوقت الكافي إلنجاز المشروع وإرسال رسالة 

 .32-مكانات التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروكروبونإيجابية فيما يتعلق بإ

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب مناقشات غير رسمية،  .135

 يلي:بماعلما  اإلحاطة )أ(

والتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة في الشركات تكنولوجيا الالتحديث الخاص بتحويل  (1)

ن ممقدم روكربونية إلندونيسيا، الاألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الواردان في الوثيقة  ،يوئنديبي

إدخال تكنولوجيا  يسيرالجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا ويوئنديبي لتبمع التقدير،  (2)

كييف التبريد وتأجهزة االحترار العالمي التي تختارها شركات تصنيع  إمكانيةمنخفضة 

الممولة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد وء الهوا

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 تهدف إلىحكومة إندونيسيا ويوئنديبي مواصلة استكشاف آليات وتنفيذ إجراءات  إلىأن تطلب  )ب(

مع  الهواء، تكييفالتبريد و أجهزةاالحترار العالمي في قطاع تصنيع  إمكانيةإدخال بدائل منخفضة 

 تمكينية؛شطة الأنه  تمت الموافقة على التمويل في االجتماع الحادي والثمانين لألناإلحاطة علما ب

ن م، يمثل وفورات اأمريكي ادوالر 23.000، بصورة استثنائية، على إعادة تخصيص مبلغ الموافقة )ج(

على القائمة  األجهزةالتحويل في شركة باناسونيك، إلى مساعدة تقنية لتيسير تصنيع 

 مساعدة في إطار المرحلة األولى؛الشركات التي حصلت على في  32-الهيدروفلوروكروبون

، مبلغ االجتماع الثاني والثمانينمتعدد األطراف، في الإلى الصندوق  اإلحاطة علما بإعادة )د(

لبنك الدولي، ل أمريكيادوالرا  10,053، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكيادوالرا  134,041

 نات؛هيدروكربوالتحولت إلى  الجاسئة التيرغاوى الشركات من في ثالث بالوفورات والمرتبط 
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حتى االجتماع الثالث والثمانين لتقرير ما إذا كانت مهلة  PT. TSG Chemical بيت النظم إعطاء (ه)

 ة؛وكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور األولىترغب في المشاركة في المرحلة 

، وأن 2018كانون األول ديسمبر/ 31ستكمل بحلول ستُ التبريد  ةأن خطة قطاع خدماإلحاطة علما ب )و(

 ؛2019 كانون األول/ديسمبر 31جميع األرصدة المتبقية من القطاع ستُعاد في موعد ال يتجاوز 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  إنجاز الموافقة على تمديد تاريخ )ز(

هم ما ف ، على أساس2019كانون األول /ديسمبر 31ندونيسيا حتى إلالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 :يلي

 لتمديدآخر  اطلب 2019االجتماع األخير لعام  في يمكن أن تقدمأن حكومة إندونيسيا  (1)

 اد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو

( أعاله، 1لطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية )ز()لحكومة إندونيسيا  تقديمأنه في حالة  (2)

إذا تمت و، 2019لجنة التنفيذية في هذا الطلب في االجتماع األخير لعام أن تنظر ايمكن 

الك ة المستدامة الستهمجمعتعديل نقطة البداية للتخفيضات ال سيتم، عليهالموافقة 

للبلد، على النحو المشار إليه في الوثيقة  الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛ 

 ( أعاله:1أنه في حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية )ز() (3)

ان وتصنيع ترغاوي البوليوريقطاعي ستتم إعادة جميع األرصدة المتبقية من  -أ

تماع متعدد األطراف بحلول االجالتكييف الهواء إلى الصندوق ة التبريد وأجهز

 ؛2020األخير لعام 

ستواصل حكومة إندونيسيا ويوئنديبي والبنك الدولي تقديم، على أساس سنوي  -ب

دارة المرحلة األولى من خطة إوحتى إنجاز المشروع، تقارير مرحلية عن تنفيذ 

 30حلول وستقدم تقرير إنجاز المشروع ب وكربونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلور

 .2020حزيران  /هيوني

 (82/30)المقرر 

 السنوي( مرحلي)التقرير ال )المرحلة األولى(إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ةخط األردن:
 يونيدو()

 ممثل األمانة البند. عرض .136

من خطة إدارة إزالة  األولىعن استيائه من أن البنك الدولي لم يطلب تمديدا للمرحلة  األعضاءأعرب أحد و .137

طلب التمديد  وأشار إلى أن عدم. الثمانين أو الحادي والثمانين االجتماعفي  لألردنالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 التمويل.قد تتطلب، في ظروف معينة، تعديل شرائح و اتمسألة تتعلق بالسياسيمثل 
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 اللجنة التنفيذية: ررتوق .138

تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  عن 2018اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام  )أ(

الوارد في الوثيقة  ،ألردن، المقدم من يونيدولالهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛ 

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الموافقة على طلب تمديد المرحلة )ب(

تنفيذ ة فترطلب تمديد إضافي ليُ ، على أساس الفهم: أنه لن 2019 ه/حزيرانيوني 30ألردن حتى ل

رصدة ؛ وأن األنالرابع والثمانياالجتماع  بحلولقدم أن تقرير إنجاز المشروع سيُ ولمرحلة األولى؛ ا

 والثمانين؛ الرابعمتعدد األطراف في االجتماع الالصندوق  عاد إلىالمتبقية ستُ 

 2013بيانات البرنامج القطري للسنوات  لتنقيححث البنك الدولي على العمل مع حكومة األردن  )ج(

ن م 7من أجل ضمان اتساقها مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2017و 2015و 2014و

وقت  ي أسرعوتقديم تقارير بيانات البرنامج القطري المنقحة إلى األمانة ف ،بروتوكول مونتريال

 ممكن.

 (82/31)المقرر 

لفترة للمرحلي ا)التقرير  )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ماليزيا: 
 يوئنديبي() (2017تحقق لعام وتقرير ال 2017-2018

 اللجنة التنفيذية: قررت .139

عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  2018-2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي للفترة  (أ)

الوارد في الوثيقة  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا المقدم من اليوئنديبي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛ 

وأن تطلب  ،يا إالّ أنه لم يصرف بعددوالرا أمريك 217,454أن تحاط علما أيضا بأنه قد التزم بمبلغ  (ب)

 االجتماع الثالث والثمانين؛ فيمن اليوئنديبي إعادة األرصدة المتبقية 

أن تحاط علما بأن حكومة ماليزيا قد استكملت تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )ج(

في وقدمت تقرير استكمال المشروع  2018يونيه/ حزيران  1الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

 )ب(.80/22للمقرر  الجتماع الثاني والثمانين إعماالا

 (82/32 )المقرر

م ستخداا)التحول من  )المرحلة األولى( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ملديف:
حلي لعام ر المرالتكنولوجيا المؤقتة الى غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي والتقري

 يوئنديبي(ويونيب ) (2018

بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  2018ي لعام بالتقرير المرحلي السنو علما التنفيذيةاللجنة  أحاطت .140

 .؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوارد في الوثيقة  ،لديف المقدم من اليونيبروكلوروفلوروكربونية لمالهيد
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 يونيدو) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )التقرير المرحلي السنوي(المكسيك: 

 (يوئنديبيو

هنأ أحد األعضاء الوكاالت المنفذة على النجاح في تنفيذ األنشطة التي تتناول قطاعات متعددة بموجب  .141

 للمكسيك. الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .142

رة إزالة المواد بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدا 2018علما  بالتقرير المرحلي لعام  اإلحاطة (أ)

الوارد في الوثيقة  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، المقدم من يونيدو
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛ 

لالحق لي افي التقرير المرحما يلي  إدراجويونيدو  يوئنديبيو ،طلب إلى حكومة المكسيكأن ت (ب)
جتماع اال يفقدم ي  ي سذللمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ال

 الرابع والثمانين:

مساعدة من لشركات الرغاوى عند المصب التي تحصل على أي تحديث للقائمة النهائية  (1)

استهالك  إزالةمتعدد األطراف في إطار المرحلة األولى، بما في ذلك الالصندوق 

 يةمعدات األساسالب، والقطاع الفرعي المعني، و141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ؛ةوالتكنولوجيا المعتمد

في المرحلة األولى من  تقد شارك Plasticos Espumados ت شركةتوضيح ما إذا كان (2)

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

األرصدة، بما في ذلك أرصدة خطة قطاع الرغاوي، التي ستتم إعادتها إلى الصندوق  (3)

)هـ( من 7، بما يتماشى مع الفقرة الفرعية المرحلة األولىالمتعدد األطراف وقت إكمال 

 ؛يةوكربوناألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوراالتفاق الخاص بالمرحلة 

حزيران  يونيه/ 30ويونيدو تقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز  ديبييوئنطلب إلى أن ت )ج(

2020. 

 (82/33)المقرر 

 ب(يوني)يونيدو و (المرحلة األولىتمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )قطر: 

 .البند الفرعي األمانةممثل قدم  .143

 اللجنة التنفيذية: قررتو .144

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  بطلب تمديدعلماً  اإلحاطة (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوارد في الوثيقة ، قطرل

تمديد موعد استكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر  (ب)

 ؛2019يوليه/ تموز  1الى 

 ايلي:أن تحاط علما بم (ج)
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أن أمانة الصندوق أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة قطر واللجنة التنفيذية على النحو  (1)

 14و 1وعلى وجه الخصوص: الفقرتان الحالي، بالتقرير  الثامنالوارد في المرفق 

طن بقدرات استنفاد األوزون على  86.9ألف لبيان خط أساس البلد البالغ  -2التذييل و

من بروتوكول مونتريال، مستوى التمويل لبيان أنه لن  7جب المادة بمو مبلغ عنهالنحو ال

من خطة إدارة إزالة المواد  ولىاأل يحةخرى بعد الشرأتطلب أي شرائح 

ديد موعد موت ؛االجتماع الخامس والستين فيالهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها 

لبيان أن قد أضيفت  16 لجديدةا الفقرةأن و ؛2019يوليه/ تموز  1استكمال المشروع الى 

 ؛االجتماع الخامس والستين فياالتفاق المحدث يجب االتفاق الذي تم التوصل إليه 

تقدم مقترح مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أن حكومة قطر س (2)

على أساس الفهم بأنه سيضمن  ،الجتماع الثالث والثمانينفي االهيدروكلوروفلوروكربونية 

 .2019إلى  2017التحقق من استهالك البلد للسنوات 

االجتماع الثالث والثمانين الرصيد  فيأن تطلب من اليونيدو أن تعيد للصندوق المتعدد األطراف  (د)

 ؛الى عمان االمتبقي المتعلق بمنشأة الكوثر الذي أعيد مقره

من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2019-2018أن توافق على خطة تنفيذ الشريحة للفترة  (ه)

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر

جتماع الرابع في االواليونيدو واليونيب تقديم التقرير المرحلي النهائي  ،أن تطلب من حكومة قطر (و)

ديسمبر/ كانون األول  31 بحلولية إعادة األرصدة المتبقّ ، للتأّكد من اإلغالق المالي ووالثمانين

 .2020  م تقرير عن إتمام المشروع في االجتماع األّول للجنة التنفيذية في عامي، وتقد2019

 (82/34 )المقرر

 ولى(حلة األلمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرخطة إدارة إزالة اجمهورية فنزويال البوليفارية: 
 )اليونيدو( )التقرير المرحلي النهائي(

 التنفيذية: اللجنة قررت .145

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي الثاني بشأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (أ)

الوارد على النحو ، فارية المقدم من اليونيدويالهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية فنزويال البول

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20في الوثيقة 

االجتماع الثالث والثمانين الرصيد  فييعيد للصندوق المتعدد األطراف اليونيدو س أن تحاط علما بأن (ب)

 .دوالرا أمريكيا 377زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالرا أمريكيا 5,028المتبقي البالغ 

 (82/35 )المقرر

ب طلانية( )لة الث)المرحخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  جمهورية فنزويال البوليفارية:
 يوئنديبي(و ويونيد) (تفاقالتحديث ال

 .البند الفرعي األمانةقدم ممثل  .146

 اللجنة التنفيذية: وقررت .147



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 

 

 

41 

 

فارية إلزالة خطة قطاع رغاوي يالطلب المقدم من حكومة جمهورية فنزويال البولالموافقة على  )أ(

المواد من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  ، التي ينفذها اليوئنديبي،البوليوريثان

على أساس الفهم بأن المنشئات المؤهلة المدرجة في المشروع قد بدأت  الهيدروكلوروفلوروكربونية،

ب خالل تنفيذ المرحلة 141-من جديد في استخدام كميات كبيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون

ويمكن لليوئنديبي إعادة تقديم  ،انية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالث

 مقترح لمعالجة تحويلها؛

 أن تحاط علما بمايلي: )ب(

 92.849زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 1.326.564تم رفع مبلغ أنه  (1)

لخطة قطاع رغاوي لليوئنديبي مبدأ من حيث ال ، كان قد ووفق عليهدوالرا أمريكيا

فارية يالبوليوريثان في المرحلة الثانية من االتفاق بين حكومة جمهورية فنزويال البول

 واللجنة التنفيذية؛

 ا قدرهمبلغ ،االجتماع الثاني والثمانين في ،للصندوق المتعدد األطراف أعادأن اليوئنديبي  (2)

 ،دوالرا أمريكيا 5,349زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالرا أمريكيا 76,420

لشريحة األولى المرتبطة بخطة قطاع رغاوي البوليوريثان التي ووفق عليها كجزء من ا

 لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ل

 الخطة المعدلة للمرحلة الثانية من قطاع خدمة التبريد؛ (3)

ألف من االتفاق بين حكومة جمهورية -2أمانة الصندوق قد قامت بتحديث التذييل أن  (4)

ليبين إزالة الحالي بالتقرير  التاسعفي المرفق  فارية واللجنة التنفيذية، الوارديفتزويال البول

المنقح للتمويل نفذها اليوئنديبي والجدول الزمني يخطة قطاع رغاوي البوليوريثان التي 

لبيان أن االتفاق المحدث  أضيفت 16اليونيدو، وأن فقرة جديدة هي الفقرة  المقرر لمكون

 االجتماع السادس والسبعين. فييجب ذلك الذي تم التوصل إليه 

 (82/36 )المقرر

 ا في شركةكنولوجيتغيير )تفلوروكربونية )المرحلة الثانية( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو :فييت نام
 ك الكهربائي )فيت نام( المحدودة( )البنك الدولي وحكومة اليابان(ميديا لالستهال

 .البند الفرعيعرض ممثل األمانة  .148

وعقب تقديم عرضه، قال العديد من األعضاء إن المسألة واضحة، إذ أنها تمت مناقشتها باستفاضة في  .149

يحدد بوضوح عواقب التغيير في التكنولوجيا. غير أن أعضاء  81/13االجتماع الحادي والثمانين، وأن المقرر 

مع المؤسسة منذ االجتماع الحادي  آخرون طلبوا توضيحا إضافيا من البنك الدولي بخصوص المناقشات التي أجريت

والثمانين. وردا على ذلك، قال ممثل البنك الدولي إنه كانت هناك عدة جوالت من المراسلة مع المؤسسة لتفسير 

مع المدير العام للمؤسسة. وفي  2018الخيارات والتأثيرات من حيث التمويل. وعقد اجتماع بعد ذلك في سبتمبر/أيلول 

بعد  (290-البروبان )رح من الواضح أن اإلدارة كان لديها انطباع بأنها يمكن أن تتحول إلى ذلك االجتماع، أصب

البنك الدولي أن المؤسسة قد تصبح مؤهلة لتكاليف التشغيل  وسنوات قليلة، بمجرد وجود الطلب على ذلك. وشرح ممثل

لك، أرسلت المؤسسة رسالة تشير فيها . وبعد أسبوع من ذ(290-البروبان )راإلضافية فقط بعد حدوث التحويل إلى 

وأنها تفهم أنها بالقيام بذلك ستتخلى عن التمويل في المستقبل من  32-إلى أنها ستتحول إلى الهيدروفلوروكربون

 الصندوق المتعدد األطراف.
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على طلب للتوضيح بشأن التكاليف. وباإلشارة إلى مشاركة أربع مؤسسات لتكييف  ورد ممثل األمانة أيضا .150

لهواء في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام وأن المؤسسات الثالث ا

، قال إنه في الوقت الحاضر استخدمت األمانة نفس التكاليف 32-األخرى قد تحولت إلى الهيدروفلوروكربون

ثالث األخيرة. والتكلفة المنخفضة لكباسات الرأسمالية اإلضافية مثلما قامت بذلك بالنسبة للمؤسسات ال

ليف تشغيل إضافية منخفضة التي انتج عنها تك (290-البروبان )ربالمقارنة إلى كباسات  32-الهيدروفلوروكربون

عوضت على نحو أكبر من التكاليف الرأسمالية األعلى بدرجة طفيفة، مما أدى إلى إعادة األموال إلى الصندوق 

 المتعدد األطراف.

وتساءل أحد األعضاء عن إدراج نص بهذا المعني في المقرر بأن عدم األهلية للتمويل في المستقبل كان  .151

محددا للمشروع قيد البحث ولن يشكل سابقة للمشروعات المستقبلية، ولكن عضو آخر قال إن عدم األهلية للتمويل 

 .الي مناسباوأن النص المقترح لم يكن بالت XXVIII/2كانت عاقبة منطقية للمقرر 

 لتسوية المشاكل المعلقة. رسميةاللجنة التنفيذية على إجراء مناقشات غير  ووافقت .152

 25.000بقيمة  نيةتقالالمناقشات غير الرسمية، تم االتفاق على خفض التمويل المتعلق بالمساعدة وعقب  .153

 زائد، إلى الصندوق اأمريكي ادوالر 93.358إعادة مبلغ قدره بسبب تغيير التكنولوجيا، مما أدى إلى  اأمريكي ادوالر

 تكاليف دعم الوكالة.

 لجنة التنفيذية:ال قررتو .154

ً بالطلب المقدم من البنك الدولي نيابةً عن حكومة فييت نام، لتغيير  (أ) لوجيا من لتكنوااإلحاطة علما

ميديا لالستهالك الكهربائي )فييت نام( في شركة  32 -إلى الهيدروفلوروكربون  R-290المادة

، لبلدلكربونية اد الهيدروكلوروفلورولموالة إدارة إزالثانية من خطة المرحلة في سياق ا ،المحدودة

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوارد في الوثيقة على النحو 

 دة منواعتماد تغيير التكنولوجيا في شركة ميديا لالستهالك الكهربائي )فييت نام( المحدو (ب)

تكاليف  زائد، اأمريكي ادوالر 743.659، بمبلغ قدره 32-إلى الهيدروفلوروكربون  R-290المادة

ا قدره الدولي مبلغ للبنك الدولي، مما أدى إلى إعادة البنك اأمريكي ادوالر 52.056دعم الوكالة بقيمة 

كاليف ت دزائن، إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثاني والثماني اأمريكي ادوالر 93.358

 ؛اأمريكي ادوالر 6.535دعم الوكالة بقيمة 

واإلحاطة علما بأن شركة ميديا لالستهالك الكهربائي )فييت نام( المحدودة لن تكون مؤهلة  )ج(

 للحصول على تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف

واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية واإلحاطة علما بأنه سيتم تعديل االتفاق المبرم بين حكومة فييت نام  )د(

ة من لثانيمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عندما يتم تقديم الشريحة ا

لتمويل اعادة إالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لكي يبين 

 المشار إليه في الفقرة الفرعية )ب( أعاله.

 (82/37ر مقر)ال
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 تايلندالهند ووللبرازيل والصين إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  طالمرحلة األولى من خط

 (ةالسنوي ةرير المرحليا)التق

حلي لعام ر المرالبرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى( )التقري
 نديبي(ئ)يو (2018

 البند الفرعي.عرض ممثل األمانة  .155

 اللجنة التنفيذية:  قررتو .156

 أن تحاط علما:  )أ(

خطة المرحلة األولى من بشأن تنفيذ  ، المقدم من اليوئنديبي،2018بالتقرير المرحلي لعام  (1)

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل، الوارد في الوثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41؛ 

مما غيرت التكنولوجيا المختارة من فورمات الميثيل إلى الماء،  Espumatecبأن مؤسسة  (2)

 سوف تغطيها المؤسسة؛ أخرىإضافية تكاليف  أدى إلى

االثني عشر لرغاوي البوليوريتان من المحتمل أال يكونوا مؤهلين  ةالنهائي المؤسساتبإن  (3)

 لصندوقلوأن األموال المتعلقة بالمؤسسات التي ثبت أنها غير مؤهلة سوف تتم إعادتها 

هلة افية مؤنديبي مؤسسات إضئفي نهاية المرحلة األولى، إال إذا حدد يوالمتعدد األطراف 

ذه لها ه ولى أو المرحلة الثانية ويمكن أن تخصصلم تتم معالجتها في إطار المرحلة األ

للجنة  ألموال سيتم اإلبالغ عنهالبالتشاور مع األمانة، وأن إعادة تخصيص  ،األموال

 التنفيذية في التقرير المرحلي السنوي التالي؛

 نديبي:ئبأن تطلب إلى اليو )ب(

على أساس سنوي حتى حلية البرازيل وألمانيا في تقديم تقارير مر تيأن يستمر مع حكوم (1)

زالة دارة إبشأن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمرحلة األولى من خطة إ استكمال المشروع،

جنة ماع للأول اجت في، وتقديم تقرير استكمال المشروع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛2020عام في التنفيذية 

 :2019آخر اجتماع للجنة التنفيذية في عام أن يدرج في التقرير المرحلي الذي سيقدم إلى  (2)

أن األموال المتبقية من الفهم ب، على أساس Panisolحالة تنفيذ تحويل مؤسسة  )أ(

تحويل المؤسسة سوف تعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف في حالة ما إذا 

 انسحبت المؤسسة من المشروع؛ 

ام الصندوق المتعدد األطراف قائمة شاملة بمؤسسات الرغاوي النهائية التي ق )ب(

بمساعدتها في إطار المرحلة األولى، باإلضافة إلى استهالكها المزال من 

ومعدات خط المعني، ب، والقطاع الفرعي 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

األساس والتكنولوجيا المعتمدة؛ وقائمة بالمؤسسات التي توقفت عن استخدام 

مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف؛  ب دون141-الهيدروكلوروفلوروكربون

وقائمة بالمؤسسات التي ثبت أنها غير مؤهلة واستهالكها من 
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ب؛ وقائمة بالمؤسسات اإلضافية المؤهلة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ة، إن وجدت؛المحددة والتي لم تتم معالجتها في المرحلة األولى أو المرحلة الثاني

ومة البرازيل على ضمان توفير تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية أن يستمر في مساعدة حك (3)

الفهم ى أساس ، علU-Techو  Shimteckاحترار عالمي منخفضة لمكاتب التكنولوجيا 

ة في لمختارأن أي تكاليف تشغيل إضافية لن يتم سدادها إال إذا تم إدخال التكنولوجيا اب

 ارم تقرييقدالمي منخفضة بالكامل، وأن األصل أو تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار ع

يا لتكنولوجوذلك حتى يتم إدخال اهذه التحويالت في كل اجتماع للجنة التنفيذية حالة  عن

 مل، معالمختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة بشكل كا

ما في ب ،التكنولوجيات المختارةتحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز في ضمان أن 

 فرة على المستوى التجاري في البلد.امتو ،ذلك المكونات المتعلقة بها

 (82/38)المقرر 

لنهائي( امرحلي )المرحلة األولى( )التقرير ال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالهند: 
 حكومة ألمانيا(و يونيبو )يوئنديبي

 :التنفيذيةاللجنة  قررت .157

 واألخيرة لثالثةاالشريحة بالنهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط علما  بالتقرير المرحلي  اإلحاطة (أ)
ه ذي قدمللهند، المن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من المرحلة األولى 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/52يوئنديبي، والوارد في الوثيقة 

ويونيب وحكومة ألمانيا تقديم تقرير إلى األمانة عن الصرف  ويوئنديبي الهندلب إلى حكومة طأن ت )ب(

أي  ،الثمانينوفي االجتماع الثالث  ،وإعادة ،2018ديسمبر/كانون األول  31حتى  منتفعينالنهائي لل

فس بن ونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربأرصدة متبقية من المرحلة األولى 

 التاريخ.

 (82/39)المقرر 

( )البنك لمرحلى)المرحلة األولى( )التقرير ا خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتايلند: 
 الدولي / اليابان(

رد ممثل البنك الدولى على سؤال من أجل التوضيح قائال إن بينما ماتزال هناك عقودا يتعين إبرامها في ما  .158

، عندما ينتهى 2018أى أرصدة لم تصرف حتى نهاية عام ، فإن به وحدة إدارة المشروع تحتفظيتعلق بالرصيد الذي 

 دوق المتعدد األطراف.االتفاق بين البنك الدولى وحكومة تايلند، سوف تعاد إلى الصن

 التنفيذية: اللجنة قررتو .159

ً بالتقرير المرحلي لعام  ()أ عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2017أن تحاط علما

الوارد في الوثيقة  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند الذي قدّمه البنك الدولي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59 ؛ 
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ً بأن حكومة تايلند والبنك الدولي سيقدّمان تقريرا عن إنجاز المشروع للمرحلة  ()ب أن تحاط علماً أيضا

 2019ي عام االجتماع األول ف فياألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 بر/سمدي)ب( وسيعيدان األرصدة المتبقية بحلول 80/72على النحو المنصوص عليه في المقرر 

 .2019 كانون األول

 (82/40)المقرر 

 )ه(( 79/18عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون )المقرر  موجزتقرير  )ج(

. وذكرت اللجنة بأن المشروع التدليلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21عرضت ممثلة األمانة الوثيقة .160

( قد تم (LEB/DES/73/DEM/83والتخلص منها للبنان  المستنفدة لألوزونالمواد بشأن إدارة نفايات  التجريبي

 31(، التقارير المرحلية حتى 5)أ()7عمال بالمناقشات والمقرر تحت البند  2019حزيران /هيوني 30تمديده إلى 

 : يونيدو.2017ديسمبر/كانون األول 

وأثاروا عددا من المسائل المتعلقة بالتخلص عضاء عن تقديرهم لدقة التقرير األوفي المناقشة التالية، أعرب  .161

لهيدروفلوروكربون والمناقشات بشأن لالتدريجى  تخفيضمؤكدين على عالقتها بال المواد المستنفدة لألوزونوتدمير 

 ية.الهيدروفلوروكربون لموادلالتدريجى  لتمويل التخفيضالمبادئ التوجيهية 

في  المواد المستنفدة لألوزونة وثابتالملوثات العضوية ال والحظ أحد األعضاء التحديات المرتبطة بتدمير .162

نفس المرفق وانخفاض الكفاءة الناتجة وارتفاع االنبعاثات. وكان من المهم النظر في هذا بالتزامن مع الحاجة في 

ضا . ثم استرعى العضو أي23-الهيدروفلوروكربونخاصة و، المواد الهيدروفلوروكربونيةالمستقبل للتخلص وتدمير 

لنفس  فاعلية التكلفةاالنتباه إلى االختالف في تكاليف التدمير، قائال إنه من الضرورى فهم السياق المحلى للفروق في 

ثانى أكسيد الكربون في عين االعتبار عند تقييم  اتالتكنولوجيا في بلدان مختلفة. وذكر أيضا أن أخذ انخفاضات إنبعاث

ستؤدى إلى خفض فجوة التكاليف. وردا على سؤال من عضو بشأن تكاليف  فاعلية تكلفة أنشطة التخلص والتدمير

غير المطلوبة في المكسيك، قدم ممثل اليونيدو،  المواد المستنفدة لألوزونالتدمير في مشروع تدليلى للتخلص من 

النسبة للفرق في تكاليف الوكالة المنفذة، شرحا بأنه قد يرجع للتكلفة العالية لتكنولوجيا التدمير بقوس البالزما. أما ب

الحجم الكبير التى توجد في بلدان أخرى، ولكن  بوفوراتالتدمير في المكسيك بالمقارنة ببلدان أخرى، قد يتعلق السبب 

المواد ليس في المكسيك، نظرا ألن المصنعين المشاركين في المشروع التدليلى كانا األول من نوعه في البلد لتدمير 

 .المستنفدة لألوزون

وأيضا في ما يتعلق بتكاليف التدمير، أقر أحد األعضاء بأن التكاليف المنخفضة في أوروبا ومنطقة آسيا  .163

الحجم الكبير وقلة العقبات في مجال تجميع النفايات والترتيبات اللوجستية، وكذلك  وفوراتالوسطى ترجع جزئيا إلى 

المواد المستنفدة لسياسات الصارمة بشأن إدارة نفايات السياسات والقواعد الموجودة في المنطقة. وكانت القواعد وا

، وينبغى أن يكون استعراض السياسات ذات المواد المستنفدة لألوزونشرطا أوليا النتشار التخلص من  لألوزون

 .المواد المستنفدة لألوزونالعالقة الجانب المركزى في إدارة 

في البلدان ذات استهالك  المستنفدة لألوزون الموادوشدد أحد األعضاء على أهمية قضية التخلص من  .164

بصورة عامة، على ضوء تعديل كيغالى. ومن الضرورى أيضا الوقوف على  5ألحجام مخفضة، وبلدان المادة 

التى قد ترجع  ،وأسباب ارتفاع تكاليف التدمير في تلك البلدان ،5الصعوبات المرتبطة بالتخلص في بلدان المادة 

تجميعي عن المشروعات التقرير ال رشد. وعلى أية حال، ينبغى أن يات الحجم الكبيروفورلمشاكل النقل وغياب 

التدريجى  تخفيضدور التخلص في ال حولمناقشات اللجنة التنفيذية  التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون

لتمويل إعداد المبادئ التوجيهية )د( من جدول األعمال، 11خالل المداوالت تحت البند  لمواد الهيدروفلوروكربونيةل

: مشروع المعايير الخاصة بالتمويل )المقرر 5في بلدان المادة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
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دراسة فمن األفضل ير التجميعى، نظرا لعدم اليقين المتعلق بالتكاليف في التقر ه. وحذر عضو آخر من أن)و((81/67

 بشكل عام خالل مناقشة المبادئ التوجيهية للتكاليف.  المعلومات الموجودة في التقرير

، ذكر ممثل األمانة ان الفرق بين تكاليف التدمير في المشروعات أحد األعضاءطلبه  عند تقديم توضيحو .165

دوالر أمريكي/كيلوغرام لمشروعات التخلص يرجع  13,20لغة الواردة في التقرير التجميعى وعتبة فاعلية التكلفة البا

 استنتاج األمانة للتكاليف المرتبطة حصريا بالتدمير من مجموعة عوامل متضمنة في التخلص.إلى 

، الذي نوقش 2019أكد األعضاء على عالقة التقرير التجميعى بمشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام و .166

التي ، قائلين إن التقرير التجميعى ينبغى أن ينص على النظر في الهيكل والقضايا من جدول األعمال )د(6تحت البند 

 المواد المستنفدة لألوزونفي المرحلة الثانية من تقييم المشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص سيتم النظر فيها 

 موظفى الرصد والتقييم. ةكبير تجريهالتى وتدميرها 

 اللجنة التنفيذية: قررت، المناقشةوعقب  .167

نحو ى العل ،عن مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون موجزأن تحاط علما بالتقرير ال (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21الوارد في الوثيقة 

 أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق، عند االقتضاء، نتائج وتوصيات التقرير التجميعي )ب(

 عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛

ايات المواد على إعادة أي أرصدة متبقية لصالح المشروع اإلقليمي إلدارة نف اليونيدوأن تحّث  )ج(

مانين، لثوا آسيا الوسطى، في االجتماع الثالثالمستنفدة لألوزون والتخلّص منها، في أوروبا و

  )د(؛79/18وفقاً للمقّرر 

 أن تحث اليونديبي: )د(

المواد المستنفدة على إعادة أرصدة المشروع التدليلي بشأن نهاية حياة إدارة نفايات  (1)

 االجتماع الخامس والثمانين؛ فيوتدميرها في كولومبيا  لألوزون

والتخلص  المواد المستنفدة لألوزونعلى تقديم تقرير نهائي للمشروع التدليلى بشأن إدارة  (2)

 وفي موعد أقصاه، في أسرع وقت ممكن 2015نتهى في عام االذي  ،منها في كوبا

 االجتماع الثالث والثمانين.

 (82/41)المقرر 

 2018التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام  (ح)

. ورداً على سؤال من UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/22موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تعرض .168

، أوضح ممثل يونيب حتى اآلنالتي لم يقدمها  المشروعاتأحد األعضاء بشأن العدد الكبير جداً من تقارير إتمام 

ذلك، أدى  وباإلضافة إلىمتعدد األطراف. اللصندوق التابعة لمسؤول عن أكبر عدد من المشروعات  يونيبأن  يونيب

لمواد المستنفدة لألوزون، التي كان من المقرر تقديمها في عام ا ستقصاءات بدائلعن اتقديم تقارير المتعلق بالعمل 

. وأضاف أن يونيب ملتزم باالنتهاء من تقارير إتمام تأخير في إكمال تقارير إتمام المشروعات إلى، 2018

لمواد المستنفدة ا دائلورحب بدمج جميع تقارير استقصاءات ب. المشروعات المتأخرة بحلول االجتماع الثالث والثمانين

 في تقرير واحد عن إتمام المشروعات، بحسب الوكالة المنفذة، استنادا إلى نموذج يُتفق عليه مع األمانة. لألوزون
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 اللجنة التنفيذية: ررتوق .169

ً ب )أ(  الوارد في الوثيقة 2018لعام  اتالمشروع المجمع عن إتمامتقرير الاإلحاطة علما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/22؛ 

تقارير إتمام المشروعات  ،االجتماع الثالث والثمانين فيحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم  )ب(

 أن تقدم قدمها،تتكن س، وإذا لم التقديم متعددة السنوات والمشروعات الفردية المستحقةالالتفاقات ل

 األسباب؛

الجزء الخاص بها  عند االنتهاء منعن كثب  المتعاونة على تنسيق أعمالهاو الرئيسيةحث الوكاالت  )ج(

ام ر إتمتقاري أن تقدممن تقارير إتمام المشروعات إلتاحة الفرصة للوكالة المنفذة الرئيسية 

 وفقاً للجدول الزمني؛المستكملة المشروعات 

ديم واضحة ومكتوبة بشكل جيد وشاملة عند تق ادروس تُدرج أن حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على )د(

 تقارير إتمام المشروعات الخاصة بها؛

إلى والمشروعات الفردية  السنواتدعوة جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة  (ه)

فيذ د وتنمراعاة الدروس المستفادة من تقارير إتمام المشروعات، إذا كانت ذات صلة، عند إعدا

 المستقبلية. المشروعات

 (82/42)المقرر 

 تخطيط االعمال من جدول األعمال: 8البند 

 2020 - 2018فترة لتحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف ل )أ(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/23ممثل األمانة الوثيقة عرض  .170

 :التنفيذية اللجنة وقررت .171

 أن تحيط علماً بما يلي: )أ(

-2018األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة التحديث لحالة تنفيذ خطة  (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/23الوارد في الوثيقة  2020

دوالر أمريكي  4.120.570بقيمة  التدريجي للهيدروفلوروكربونض يخفلتتقديم أنشطة ل (2)

ريكي، لم دوالر أم 2.959.457 ثمانين، بما في ذلك أنشطة قيمتهااالجتماع الثاني وال في

 .2020-2018يسبق إدراجها في خطة األعمال للفترة 

 (82/43)المقرر 

 التأخيرات في تقديم الشرائح (ب)

. وأعلنت أنه بعد 1والتصويب UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24 ممثلة األمانة الوثيقتين  تعرض .172

واد لمالة إدارة إزا ةطخبالمرحلة األولى من لقت األمانة ردا من حكومة فرنسا يتعلق تإصدارهما 
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لتونس، مشيرة إلى أن التأخير في تقديم الشريحة يرجع إلى عوامل خارجية وعدم توافر  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 التكنولوجيا في السوق.

بلدا التى قررت تقديم  54بلدا من  36نتباه اللجنة التنفيذية لحقيقة أن اوعقب العرض، استرعى أحد األعضاء  .173

في المائة. وأقر أيضا  67ح في االجتماع الثانى والثمانين لم تفعل ذلك، ويمثل هذا معدل عدم تقديم بنسبة طلبات لشرائ

، قد يكون من المفيد للجنة التنفيذية أن تحاول التأكد من وجود من جانب البلدان أن على ضوء ارتفاع معدل عدم التقديم

 مشكلة ما في هذا الصدد.

 :اللجنة التنفيذية قررتو .174

 اإلحاطة علما: (أ)

بالتقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح، الوارد في الوثيقتين  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24  ؛1والتصويب 

د لمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح، في إطار خطط إدارة إزالة الموابا (2)

 ،بانواليا الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا

 ويونيدو والبنك الدولي؛ ،ويونيب ،ويوئنديبي

نشاطاً مرتبطاً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  91من أصل  40بأن  (3)

ي فد قدمت االجتماع الثاني والثمانين ق فيالهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمهم 

 موعدها؛

إدارة  ائح خططالتأخير في تقديم شربأن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن  (4)

 2018عام  ثاني اجتماع في فيإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمهم 

ول بروتوكلن يكون له أي تأثير، أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير، على االمتثال ل

بة بير الرقالتدا ة ال يمتثلمونتريال، وأنه ال يوجد ما يشير إلى أن أي بلد من البلدان المعني

دم عالخاصة ببروتوكول مونتريال، باستثناء المملكة العربية السعودية حيث يحتمل 

 امتثالها؛ 

ات في تأخيررات المتعلقة بالمقرمطالبة األمانة بإرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بخصوص ال (ب)

 .الحالي بالتقرير العاشرفي المرفق  الواردةتقديم الشرائح 

 (82/44)المقرر 

 2021 - 2019متعدد األطراف للفترة الة للصندوق جمعل الماعمخطة األ )ج(

بخطة  المتعلقةالرئيسية  المسألةإن  ة، قائلUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم .175

البرمجة. وذّكرت بأن جميع هي اإلفراط في  2021 - 2019متعدد األطراف للفترة الة للصندوق جمعاألعمال الم

األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إعداد 

( أ، وطلبت توجيهات 3)ج( ) 80/34في ضوء المقرر  2020 - 2019 للفترة المشروع، قد أزيلت من خطة األعمال

إدراج األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد التنفيذية بشأن توقيت  من اللجنة

 ل.اعمالهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة األ
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إدراج أنشطة قائمة على االمتثال تتعلق  ضرورة خصوصوردا على تعليق أحد األعضاء ب .176

 المشروعاتلمسبقة لهذه ة، وسؤال عما إذا كانت الشروط احمعفي خطة األعمال الم 23-الهيدروفلوروكربونب

 ن اإليضاحيينمشروعيالواحد فقط من لمشروع تم تقديم خطاب النوايا  هنأاألمانة  ةممثل تموجودة، قال

 . وأضافت قائلة إن أنشطة2019ة لعام جمعاللذين تمت إزالتهما من خطة األعمال الم 23-لهيدروفلوروكربونل

بناء  2019ة لعام جمعا يمكن إعادة وضعها في خطة األعمال المنواي خطاب يوجد لهاالتي  23-الهيدروفلوروكربون

 .على تقدير اللجنة

 وادلما لةإدارة إزا ططخ نم لثالثةا حلةربالم لمتعلقةا ةطألنشا لةأن إزا لیإ ءألعضاا دحأ رشاوأ .177

 هاططخ نم لثانيةا حلةرلما تستكملس تيال دانللبل ذلتنفيا في وةفج لیإ ؤدييأن  نيمک نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

البلدان إلى تمويل إلعداد المرحلة الثالثة  تلكحتاج تس. 2020 معا في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةدارة إزاإل

خطة إدارة  األنشطة المحددة في لكي ال تتوقف 2021 – 2019للفترة ل عماخطة األقبل نهاية الفترة المشمولة في 

 ددلمتعا دوقللصن ةجمعلما لألعماا ةطخ ليدتع يضاًأ رخآ وعض رحقتروكربونية. واإزالة المواد الهيدروكلوروفلو

 ةطخ نم لثانيةا اتهحلرم ستنتهي تيال دانللبل لثالثةا حلةرلما ةطألنش ليوتم نبتضمي 2021 - 2019 رةللفت طرافألا

إعداد المرحلة الثالثة للبلدان وكذلك تضمين أنشطة . 2020 معا في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

، ولكن في عام 2020 عام بعد نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا اتهحلرم ستنتهي تيال

 فقط، على أن يكون مفهوما أن هذا التضمين لن يثقل على خطة األعمال الحالية. 2021

 ستحقق التية إلدراج أنشطة المرحلة الثالثة للبلدان التأكيد على الضرورة الملح العضوات إحدى توكرر .178

نظرا ألن ، 2020في المائة في نهاية المرحلة الثانية في عام  40في المائة وحتى بنسبة  35بنسبة اإلزالة أهداف 

االمتثال.  على تؤثرخسارة في استمرارية تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمكن أن ال

إدارة  ةطخ نم لثانيةا حلةرللم تعارولمشا دادعإ ليوتم تلباط ه يمكن تقديمأن رکذ ذيل، ا71/42 ررلمقاب واستشهدت

 ةطخ نم عليها قفوالما لیوألا حلةرلما ءنتهاا يخرتامن  نسنتي لقبليس  دللبل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا

على االنتقال من المرحلة أن تنطبق  نبغينفسها ين القاعدة إ وقالت، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

 الثانية إلى المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

المناقشة، طلب الرئيس أن يشارك األعضاء المعنيون في مشاورات غير رسمية تهدف إلى إصدار  عقبو .179

 للجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة. به موصىقرار 

 اللجنة التنفيذية: قررتعقب المشاورات غير الرسمية، و .180

الواردة في  2021-2019اإلحاطة علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25الوثيقة 

 تعديل خطة األعمال: )ب(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة  (1)

إدخال تعديالت أخرى على خطة األعمال على النحو المقترح في االجتماع الثاني  (2)

ائية والثمانين خالل المناقشات و/أو خالل عرض خطط األعمال بواسطة الوكاالت الثن

 والمنفذة من خالل:

خطط إدارة إزالة المواد  2019عمال إضافة إلى خطة أ أ.

التي تم تأجيلها في  2018الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة أعمال عام 

 االجتماع الثاني والثمانين؛
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األخذ في الحسبان القيم الموافق عليها من حيث المبدأ للخطط الجديدة إلدارة إزالة  ب.

 ي والثمانين؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الثان

 السماح بما يلي: )ج(

إدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة  (1)

على المرحلة  تمت الموافقةبالنسبة للبلدان التي  2021-2019للفترة  المجمعةاألعمال 

هدف  فقط لتحقيقة دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيتها إلالثانية من خط

 ؛2020التخفيض بحلول عام 

إدراج إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد  (2)

التي  للبلدان 2021-2019للفترة  المجمعةل عماالهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة األ

ام عبونية دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرتها إلتجاوزت المرحلة الثانية من خط

هاية سنتين من ن لن تقدم أكثر من اتأن طلبات إعداد المشروع الفهم على أساس، 2020

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ المرحلة الثانية من

على النحو المعدل ، 2021-2019اعتماد خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )د(

لى عافقة ، مع مالحظة أن االعتماد ال يدل على المووفقا للفقرتين الفرعيتين )ب( و)ج( أعاله

 المشروعات المحددة فيها أو على مستويات تمويلها أو كمياتها.

 (82/45)المقرر 

 :2021-2019خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة  د()

 الوكاالت الثنائية (1)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/26ممثل األمانة الوثيقة  عرض .181

ً اللجنة التنفيذية  أحاطتو .182 التي قدمتها حكومتا ألمانيا  2021-2019بخطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة  علما

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/26الواردة في الوثيقة ، واليابان

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  (2) 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27عرض ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوثيقة  .183

 :اللجنة التنفيذية قررتو .184

ً  أن تحيط )أ( الواردة في الوثيقة  2021-2019بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  علما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27 ؛ 

الحادي  مرفقوافق على مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي كما تم تحديدها في الت أن )ب(

 .الحالي التقريربعشر 

 (82/46)المقرر 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة  (3)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28الوثيقة  برنامج األمم المتحدة للبيئةعرض ممثل  .185
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 اللجنة التنفيذية: قررتو .186

ً  أن تحيط )أ( الواردة في الوثيقة  ،2021-2019بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة للبيئة للفترة  علما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28 ؛ 

 الثاني عشر مرفقبرنامج األمم المتحدة للبيئة كما تم تحديدها في اللوافق على مؤشرات األداء أن ت )ب(

 .الحالي التقريرب

 (82/47)المقرر

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  (4)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29الوثيقة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية عرض ممثل  .187

 اللجنة التنفيذية ما يلي: رتوقر .188

ً  أن تحيط )أ( الواردة في  ،2021-2019بخطة أعمال منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة  علما

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29الوثيقة 

 مرفقمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية كما تم تحديدها في اللوافق على مؤشرات األداء أن ت )ب(

 .الحالي التقريرالثالث عشر ب

 (82/48)المقرر 

 البنك الدولي  (5)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30الوثيقة البنك الدولي عرض ممثل  .189

 التنفيذية ما يلي:وقررت اللجنة  .190

ً  أن تحيط )أ( الواردة في الوثيقة  2021-2019بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  علما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30 ؛ 

 .الحالي التقريرب الرابع عشر مرفقلبنك الدولي كما تم تحديدها في اللوافق على مؤشرات األداء أن ت )ب(

 (82/49)المقرر 

 األعمال: مقترحات المشروعاتمن جدول  9البند 

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

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31عرض ممثل األمانة الوثيقة  .191
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 تمديد مواعيد إنجاز المشروعات

أشار ممثل األمانة إلى أنه في بعض الحاالت، يبدو أن الوكاالت المنفذة كانت مستمرة في تنفيذ المشروعات  .192

أن أي تغيير في مواعيد إنجاز المشروعات )ل(، الذي طلب 77/8بعد تاريخ اإلنجاز الموافق عليه وأشار إلى المقرر 

ت التي حددت لها اللجنة التنفيذية مواعيد إنجاز، وفي الحاال ،يجب أن يكون مصحوبا بسبب منطقي واضح للتمديد

 .يجب تقديم أي طلب للتمديد للحصول على الموافقة عليه من اللجنة التنفيذية

التي حددت اللجنة التنفيذية مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند الحاجة إلى تمديد أحد المشروعات  وقررت .193

، قبل ستة أشهر تبريرا للحاجة إلى التمديد لمثل هذا التمديد يتضمن أن تقدم طلبا ،اللجنة التنفيذية مواعيد إنجازلها 

 )ل(؛77/8وفقا للمقرر على األقل من تاريخ إنجاز المشروع، 

 (82/50)المقرر 

 اتذ دانلبلاي فنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالن امق لتحقتقارير افي السنوات الواجب إدراجها 

 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة طط إدارة إزاخر اإطفي حجم االستهالك المنخفض 

 لمتثاا نم قللتحق ريرتقا ميدتق دعن، ذات الصلة اللجنة التنفيذية مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة قررت .194

 بلط نم زءکج نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا إدارة ططخ قاتتفاال ضلمنخفا كالستهالا ذات حجم البلدان

 الموافقة سنة ذلك في بما ،لسابقةا يحةرلشا علی فقةوالما ذمن واتلسنا لجميع تغطية تقارير التحقق أن تكفل ،يحةرلشا

 .الشريحة تلك على

 (82/51المقرر )

 32-المشروعات اإليضاحية للمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

قال ممثل األمانة إن األمانة التمست إرشادات من اللجنة التنفيذية عما إذا كان ينبغي دعوة الوكاالت الثنائية  .195

 .23-تكنولوجيا التخفيف أو التحويل للمنتح الثانوي الهيدروفلوروكربون إليضاحوالمنفذة إلى تقديم مقترحات 

المشروعات اإليضاحية هذه المناقشة التي تلت ذلك، أشير إلى أنه ال يبدو من المفيد النظر في مثل وفي أثناء  .196

في الوقت الحاضر، وخصوصا نظرا ألن بلدان قليلة جدا يمكن أن تستفيد من تلك التكنولوجيات. وفي ضوء ذلك، 

، لم تكن هناك 23-مير الهيدروفلوروكربونوبالنظر إلى التكنولوجيات العديدة التي وافقت األطراف عليها مؤخرا لتد

 .23-حاجة إلى النظر في المشروعات اإليضاحية للمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

عدم دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم مقترحات إليضاح التكنولوجيا الممكنة  اللجنة التنفيذية وقررت .197

 .23-لتحويل المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

 (82/52)المقرر 

 ألطرافتعدد التمويلها في إطار المساهمات اإلضافية للصندوق الم الهيدروفلوروكربونالمشروعات المتعلقة ب

 طلبات تمويل لألنشطة التمكينية

 طلبات تمويل لمشروعات الهيدروفلوروكربون االستثمارية المستقلة
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عرضت ممثلة األمانة البنود الفرعية، مشيرة إلى أن الرصيد المتبقي للبرمجة من المساهمات الطوعية  .198

دوالر أمريكي. وذكرت أيضا أنه بعد إصدار الوثيقة  2.408.771اإلضافية لالجتماع الثاني والثمانين بلغ 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31قيمةاج مكون ثنائي بترغب في إدر ا، أبلغت حكومة فرنسا األمانة أنه 

للمشروع المقدم لزمبابوي وأن هذا المبلغ ينبغي خصمه من  ، زائد تكاليف دعم الوكالة،دوالر أمريكي 100.000

 مساهماتها الثنائية العادية، وليس من مساهماتها الطوعية اإلضافية.

اللجنة التنفيذية قد وافقت على استخدام المساهمات الطوعية اإلضافية أوال  وتساءل الرئيس عما إذا كانت .199

لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، على النحو الموافق عليه في االجتماع الحادي والثمانين، 

ق. وقال أيضا إنه عند النظر في وبمجرد أن تنتهي تلك األموال أن يتم استعمال األموال من الميزانية العادية للصندو

)و( من جدول األعمال، ينبغي أن تبين اللجنة التنفيذية مصدر 9المشروعات االستثمارية الفردية، في إطار البند 

 التمويل لكل مشروع.

بلدا التي ليست لديها أنشطة تمكينية موافق  14تساؤل بشأن توقيت النظر في البلدان البالغ عددها  علىوردا  .200

 .2019ا، شرحت ممثلة األمانة أن سبعة بلدان منها قد أدرجت في خطة أعمال عام عليه

بأن األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون كانت مدرجة  علما التنفيذيةاللجنة  وأحاطت .201

االستثمارية (، وأن المشروعات 3( و)2)أ()81/31للحصول على الموافقة الشمولية عليها بما يتماشى والمقرر 

)و( من جدول األعمال، المشروعات االستثمارية، 9المتعلقة بالهيدروفلوروكربون سيتم النظر فيها في إطار البند 

على أنها ستنظر، خالل المداوالت، في مصدر التمويل لكل مشروع، سواء كان من المساهمات العادية  ووافقت

لطوعية اإلضافية التي قدمتها مجموعة من البلدان بخالف بلدان للصندوق أو من األرصدة المتبقية من المساهمات ا

 .5المادة 

مشروعات االستثمارية الفردية للتخفيض التدريجي للمواد وعقب المناقشات واتخاذ القرار بشأن ال .202

لجنة )و( من جدول األعمال، المشروعات االستثمارية، أبلغ كبير الموظفين ال9الهيدروفلوروكربونية في إطار البند 

بأنه إذا كانت األموال الموافق عليها للمشروعات االستثمارية الفردية للمواد الهيدروفلوروكربونية قد أخذت من 

األرصدة المتبقية من المساهمات الطوعية اإلضافية، سيكون هناك رصيد متبقيا. وبعد أن رأي كبير الموظفين أن 

، قال إنه سيسأل البلدان المانحة ما إذا 2018افية كان نهاية عام الموعد النهائي الستعمال المساهمات الطوعية اإلض

كان من الممكن استعمال الرصيد لتمويل األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون المدرجة في 

اع الثالث للصندوق المتعدد األطراف عند وقت تقديم طلبات لتلك األنشطة، وأنه سيبلغ االجتم 2019خطة أعمال عام 

زر كوك والثمانين. والطلبات لألنشطة التمكينية لجزر الباهاما، وبوليفيا، وبروني دار السالم، وكابو فيردي، وج

(، والمشروعين االستثماريين للهيدروفلوروكربون للصين 5من بلدان المادة وجنوب أفريقيا )المجموعة األولى 

، 5اإلضافية المقدمة من مجموعة من بلدان بخالف بلدان المادة وتايلند، سيتم تمويلها من المساهمات الطوعية 

وبالنسبة لجميع األنشطة التمكينية األخرى والمشروع االستثماري في مجال الهيدروفلوروكربون لزمبابوي، سيتم 

 تمويلها من المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف.

 

 الموافقة الشاملةالمشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على 

الحظ أحد األعضاء أن عدة مشروعات مذكورة للموافقة الشمولية كانت تعاني من صعوبات فيما يتعلق بنظم  .203

إدارة  طخطمن لمرحلة األولى ائح لوطلب أن تحذف من القائمة الطلبات لتمويل الشر النهائيينالحوافز للمستخدمين 

لمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد ولبروني دار السالم وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا، 

الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي. وقال إنه سيناقش هذه الشواغل بصورة غير رسمية مع الوكاالت المنفذة 

 المعنية.
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لموافقة الشمولية: الطلب للشريحة لحذف من قائمة المشروعات المقدمة اللجنة التنفيذية على أن ت ووافقت .204

الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا، والطلب للشريحة الثالثة من 

م والطلب للشريحة الثانية من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروني دار السال

المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي، وأن تنظر فيها على نحو إفرادي 

 )و( من جدول األعمال، المشروعات االستثمارية.9في إطار البند 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .205

 دمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المبينة في المرفقأن توافق على المشروعات واألنشطة المق )أ(

بالتقرير الحالي، مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم المشروعات الخامس عشر 

 المقابلة، والشروط التي أرفقتها اللجنة التنفيذية بالمشروعات؛

(f) بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تتضمن الموافقة الشمولية موافقة على  هأن

بالتقرير  السادس عشرالمالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدة على النحو الوارد في المرفق 

 الحالي.

 (82/53)المقرر 

 نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين

 التنفيذية أن تطلب إلى األمانة: اللجنة قررت .206

ور لة أمتجميع المعلومات عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين )ويشار إليها أيضا، ضمن جم (أ)

ة إدار بالمشروعات اإليضاحية، والمشروعات التجريبية، وبرامج الحوافز( الممولة بموجب خطط

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها؛

 تقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين تقريرا يشمل ما يلي: أن (ب)

معلومات عن األنشطة الموافق عليها، مثل كمية األطنان التي سيتم إزالتها، والتمويل،  أ.

 لتقنيةاوالتمويل المشترك الذي سيتم تقديمه، وعدد المستفيدين، والقطاع، والمساعدة 

 المرتبطة بها؛

 ذلك معلومات عن التأخيرات، إذا كان األمر يتعلق بذلك؛حالة النظم، بما في  ب.

مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة بتحويالت المستخدم النهائي إذ أنها تنطوي على نظم  ج.

حوافز المستخدم النهائي الموافق عليها بموجب خطط إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 (82/54)المقرر 

د للموا سيتم النظر فيها أثناء إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي المسائل التي

 5الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

اللجنة التنفيذية أن تنظر، أثناء إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد  قررت .207

استعمال المؤسسة للتكنولوجيا المؤقتة ذات اإلمكانية المرتفعة ، في كيفية 5الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 
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، ينبغي أن تعامل الموافق عليها لالحترار العالمي التي لم تكن التكنولوجيا ذات اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي

 المستدام في استهالك الهيدروفلوروكربون في البلد. مجمعبالعالقة إلى نقطة بداية التخفيض ال

 (82/55)المقرر 

 التعاون الثنائي )ب(

. وأبلغ األعضاء أيضا أن حكومة فرنسا قد أفادت UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/32قدم الرئيس الوثيقة  .208

األمانة بأنها قررت المشاركة في المشروع في زمبابوي لتحويل تصنيع المبردات والمجمدات المنزلية من استخدام 

، الذي تم وصفه في الوثيقة أ(600-)ر ريد إلى االيزوبوتانأ كغاز تب134-الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/62 زائد دوالر أمريكي،  100.000. وبلغ الطلب من حكومة فرنسا لذلك المشروع

في  20خريين، لم يتجاوز نسبة البلدين المانحين اآل تيوهو مثله مثل المبالغ المطلوبة من حكومتكاليف دعم الوكالة، 

 .2019-2018أو مخصصات العامين  2018مائة المسموح بها لعام ال

اللجنة التنفيذية أن تطلب من أمين الخزانة تعويض تكاليف المشروعات الثنائية المعتمدة في  وقررت .209

 االجتماع الثاني والثمانين على النحو التالي:

ُ أمريكي اً دوالر 113.000 )أ( حكومة فرنسا الثنائية الوكالة( مقابل رصيد مساهمة  تكاليف دعم شامال) ا

 ؛2018 لعام

 للفترةالثنائية  ألمانياالوكالة( مقابل رصيد مساهمة  تكاليف دعم شامال) أمريكي دوالر 4.850.618 )ب(

2018-2019. 

 (82/56)المقرر 

 برامج العملتعديالت  )ج(

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (1)

 الذي، 2018لعام  يوئنديبيتعديالت برنامج عمل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/33تتضمن الوثيقة  .210

طلبات للمساعدة التقنية  ثالثةوطلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛  تسعةنشاطا، بما في ذلك  20 يتألف من

المواد طلبات إلعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة  سبعةوإلعداد تقارير التحقق؛ 

. وتمت الموافقة 79/46التقنية لألنشطة التمكينية عمال بالمقرر  للمساعدةطلب واحد والهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

)أ( من جدول 9على جميع الطلبات كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليها في إطار البند 

 نها أثناء استعراض المشروعات.األعمال، نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّ 

 نامج األمم المتحدة للبيئةبر (2)

الذي ، 2018لعام  يونيبتعديالت برنامج عمل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/34تتضمن الوثيقة  .211

مشروعا للمساعدة التقنية  21وطلبا لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛  18نشاطا، بما في ذلك  65 يتألف من

طلبا إلعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  17و إلعداد تقارير التحقق؛

. وتمت الموافقة 79/46تقنية لألنشطة التمكينية عمال بالمقرر الطلبات للمساعدة  تسعةوالهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

)أ( من جدول 9لبند على جميع الطلبات كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليها في إطار ا

 األعمال، نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
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 األمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة (3) 

الذي ، 2018تعديالت برنامج عمل يونيدو لعام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/35الوثيقة  تتضمن .212

تقنية الطلبات للمساعدة  أربعةوطلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛  ثالثةنشاطا، بما في ذلك  28 يتألف من

طلبا إلعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  18وإلعداد تقارير التحقق؛ 

الموافقة . وتمت 79/46طلبات للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية عمال بالمقرر  ثالثةالهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

)أ( من جدول 9على جميع الطلبات كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليها في إطار البند 

 األعمال، نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.

 البنك الدولي (4)

، 2018لبنك الدولي لعام اتعديالت برنامج عمل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/36تتضمن الوثيقة  .213

كجزء من قائمة المشروعات المقدمة  ماتمت الموافقة عليه تجديد التعزيز المؤسسي اتين لمشروعطلب الذي يتألف من

)أ( من جدول األعمال، نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنها أثناء استعراض 9في إطار البند الشمولية لموافقة ل

 المشروعات.

 2019برنامج المساعدة على االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لعام ميزانية  د()

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37عرض ممثل األمانة الوثيقة .214

 5ثال لليونيب في دعم بلدان المادة برنامج المساعدة على االمتسلم األعضاء بالمساعدة القيمة التى يقدمها و .215

في االمتثال لبروتوكول مونتريال. وأعربوا عن تقديرهم للعمل الذي تم نظرا لحافظة األنشطة الكبيرة ومرونتها في 

تكييفها مع احتياجات البلدان المختلفة ودورها في ضمان االمتثال واالستدامة طويلة األجل لمشروعات اإلزالة. وأراد 

وكيف  برنامج المساعدة على االمتثالخاصة تسجيل فائدة األدوات الكثيرة على اإلنترنت التى طورها  عضو بصورة

 حجام استهالك منخفضة في تنفيذ أنشطة اإلزالة بفاعلية.أأنها ساعدت بصورة خاصة البلدان ذات 

، قدمت ممثلة 2019وخطة عمل عام  برنامج المساعدة على االمتثالوعند تناول التساؤالت حول ميزانية  .216

يتوقع تنسيق العمل المؤدى إلى إزالة  2019اليونيب شرحا بأن نشاطين عالميين جديدين تضمنتهما ميزانية عام 

لهيدروفلوروكربون من خالل تطوير أدوات ونظام تتبع لمزيد من لالتدريجى  تخفيضالهيدروكلوروفلوروكربون وال

لرقابة أفضل  5ة أيضا مساعدة البلدان على تقوية قدرات بلدان المادة . وستشمل األنشطيةنشطة التمكيناألدعم تنفيذ 

ية، بواسطة جعل موظفى الهيدروفلوروكربونعلى نظم ترخيص الصادرات/الواردات وبدء مثل هذه النظم للمواد 

األوزون أكثر اتصاال مع موظفى الجمارك. ورحبت بمقترح أنه في غياب رموز الجمارك للمواد 

على  5، يقوم اليونيب بانشاء قاعدة بيانات إبالغ لمساعدة أطراف المادة 2022ية حتى عام كربونالهيدروفلورو

أن اليونيب كان قادرا أيضا . وردا على شاغل أثير، طمأنت األعضاء الهيدروفلوروكربوناإلبالغ عن استهالكها من 

 يةتمكينالنشطة األبين العمل بشأن و برنامج المساعدة على االمتثالبوضوح على التمييز بين العمل بمقتضي 

 للبلدان التى تمت مساعدتها. لهيدروفلوروكربونل

، شارحة أدوار ومسؤوليات 5 -رتقاء المقترح ألربع وظائف لمستوى فوقدمت أيضا توضيحا يتعلق باإل .217

 األمم المتحدة.تلك الوظائف التى تطورت عبر السنين وهى تتمشى اآلن مع درجة أعلى في داخل نظام التوظيف في 

خاصة تمويل حلقات العمل فيما بين األقاليم  ،وردا على سؤال يتعلق باالجتماعات فيما بين األقاليم والشبكات .218

وكيف أن إدارتها ستؤثر على األنشطة اإلقليمية للشبكات، قدمت ممثلة اليونيب شرحا بأن أول حلقة عمل، نظمت في 

، وأن االجتماع 2017وفورات من ميزانية اجتماع شبكات إقليمية في عام  ، مولت من خالل2018يناير/كانون الثانى 

. 2019ميزانية عام من و 2018سيمول من أرصدة عام  2019العالمى فيما بين األقاليم المخطط في فبراير/شباط 
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ن عقدها؛ وحثت ليمية والمواضيعية مقاليم لن يمنع حلقات العمل األقوأكدت على أن االجتماع العالمى فيما بين األ

قليمية. والحظ عضو عدم تقدم بلد مضيف إلى اآلن، ويتعين على اليونيب أن اإلعمل الالبلدان على استضافة حلقات 

 اإلقليمية. هفي مكاتب مرافقيبذل أقصي جهد لضمان عقد هذه االجتماعات باستخدام ال

التبريد لكيغالى ستعقد بعد اجتماعات  وأوضحت ممثلة اليونيب أيضا أن حلقات العمل بناء على برنامج كفاءة .219

من خالل الوصول إلى المعرفة التقنية للمنظمات الدولية لتعزيز فهم موظفى  5الشبكات لتستفيد جميع بلدان المادة 

األوزون للفوائد المترتبة على المناخ وتوافر تكنولوجيات بديلة ذات كفاءة في الطاقة. وعقب تعليقاتها، اقترح عضو، 

أن مزيدا من المشاورات ومرونة أكثر ستكون ذات فائدة في تطوير الواضحة لالجتماعات اإلقليمية،  سلم بالقيمةبينما ي

واقترح استشارة تقارير االجتماعات اإلقليمية لوضع أولويات الحتياجات األقاليم  ،برنامج المساعدة على االمتثال

ضافتها كبند في إفيما بين األقليم ستكون نشاطا عاديا، ينبغى  الفردية. وأكد عضو آخر إذا كانت االجتماعات العالمية

شبكات واالجتماعات ، منفصلة بوضوح عن تمويل اجتماعات البرنامج المساعدة على االمتثالالميزانيات المستقبلية ل

 المواضيعية.

 اللجنة التنفيذية: قررتو .220

وميزانيته المقترحة  2019أن تحاط علما بخطة عمل برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام  )أ(

 :UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37الواردة في الوثيقة 

بمبلغ  2019أن توافق على أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب والميزانية لعام  )ب( 

دوالرا  797.920في المائة والبالغة  8دعم الوكالة بنسبة  دوالر أمريكي زائدا تكاليف 9.974.000

مشيرة الى التعديالت في  ، على النحو الوارد في المرفق السابع عشر بالتقرير الحالي،أمريكيا

 عنصر الموظفين المقترحة عليه؛

 أن تطلب أيضا من اليونيب أن يواصل مايلي لدى تقديم ميزانية البرنامج في المستقبل: )ج( 

 توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األموال العالمية؛ (1)

تمديد عملية ترتيب األولويات الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميزانية البرنامج الستيعاب  (2)

بشأن عمليات  50/26و 47/24إعماال للمقررين  ،األولويات المتغيرة، ولتوفير تفاصيل

 جريت؛إعادة التخصيص التي أ

اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية عن أي تغييرات  (3)

 وخاصة فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛ ،عليها

تقديم ميزانية للسنة المعنية وتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة السابقة للسنة األخيرة  (4)

 ( أعاله.3)( و)ج(2الفقرتين الفرعيتين )ج()لى مع اإلشارة ا

 (82/57)المقرر 

 نديببي واليونيدو والبنك الدوليئلليو 2019تكاليف الوحدة األساسية لعام  )هـ(

 . and Corr.1 OzL.Pro/ExCom/82/38/UNEP الوثيقتين عرض ممثل األمانة .221

 اللجنة التنفيذية: قررتو .222
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 أن تحاط علما: (أ)

ونيدو والبنك لکل من اليوئنديبي والي 2018الوحدة األساسية لعام  بالتقرير المعني بتكاليف (1)

 ؛and Corr.1 OzL.Pro/ExCom/82/38/UNEP ثيقتينالوارد في الو ،الدولي

رة منيته مع التقدير، بأن تشغيل الوحدة األساسية للبنك الدولي كان أقل من مستوى ميزا (2)

صندوق إلى ال اأمريكي ادوالر 60.070األرصدة غير المستخدمة وقدرها  أعادأخرى، وأنه 

 والثمانين؛ الثاني المتعدد األطراف في االجتماع

 المطلوبة من أجل: 2019لعام أن توافق على ميزانيات الوحدات األساسية  (ب)

 دوالر أمريكي؛ 2.083.871برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي( بقيمة  (1)

 ي؛دوالر أمريك 2.083.871منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( بقيمة  (2)

 دوالر أمريكي. 1.735.000والبنك الدولي بقيمة  (3)

 (82/58)المقرر 

 المشروعات االستثمارية )ه(

 المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لى(والشريحة األ -)المرحلة الثانية  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالكاميرون: خطة إدارة إزالة المواد 

 يونيدو()

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/43قدم ممثل األمانة الوثيقة  .223

برنامج حوافز المستخدم النهائي المشمول في  إزاءوعقب العرض الذي قدمه، أعرب أحد األعضاء عن قلقه  .224

ستكون المؤسسات المشاركة مسؤولة عن التمويل المشترك، وقد وحيث أن البرنامج كان برنامج حوافز،  االقتراح:

تحمل التكاليف األولية الكبيرة المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة الجديدة. ليصعب العثور على مؤسسات مستفيدة مستعدة 

 مواد تبريدوكانت الشواغل اإلضافية تتمثل في القدرة التقنية على تشغيل األنظمة المتقدمة األكثر تعقيدًا باستخدام 

إدارة  ةطخ في الحقاً طشالنا ضعوأنه من األفضل أن يتم  رحقت. واوقطع غيار لصيانتهاجديدة وعدم وجود فنيين 

هدف  قتحقي نم يمکنها ضعو في تلزاما رونلکاميا مةوحکأن ب العلم مع، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا

 .2025 لعام الخفض

التي أثيرت في وقت تقديم الطلب  المسائل ه تمت معالجةوأيد عضو آخر الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن .225

التي أثيرت حديثًا. وردا على  عن الشواغلاألولي في االجتماع الحادي والثمانين. وطلب معلومات من الوكالة المنفذة 

برنامج حوافز  اعتبرتن حكومة الكاميرون أذلك، قال ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( 

 اأمريكي ادوالر 60.000 قدرهاالتكنولوجيا بتكلفة تقديرية  إليضاح مثال 12تألف من ينشاطا هاما. س لمستخدم النهائيا

وقت نفس الفي البلد في  الجاري تنفيذهاأنشطة التدريب  ستضمنلن تكون األنظمة معقدة بشكل مفرط وولكل منها؛ 

كان يجب تقديم واألولى مرحلة التحقيق فقط؛ التشغيل السليم للنظام وصيانته. عالوة على ذلك، غطى طلب الشريحة 

  خطة عمل مفصلة للنشاط مع طلب الشريحة الثانية.
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اللجنة  قررتتوضيح بشأن تنفيذ برنامج حوافز المستخدم النهائي،  وتقديمالمناقشات غير الرسمية  عقبو .226

 التنفيذية:

 وادلما لةإدارة إزامن خطة الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية  (أ)
استهالك من أجل خفض  2025إلى  2018كاميرون للفترة من لل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 ، بمبلغ2025عام  بحلولفي المائة من خط األساس  75بنسبة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

 اردوال 96.845بقيمة باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  ،دوالر أمريكي 1.383.500قدره 

 لليونيدو؛ اأمريكي

 استنفاد األوزون من من قدراتطن  18,98 وقدرها ةاإلضافياإلحاطة علما باإلزالة  (ب)

تي تحققت خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ال 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 :بما يلي التزام حكومة الكاميروناإلحاطة علما ب )ج(

ساس في المائة من خط األ 75استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  خفض (1)

 ؛2025بحلول عام 

استيراد وبيع وتركيب  على، 2020 كانون األول /ديسمبر 31حظر، بحلول  فرض (2)

 ونيةعلى مواد هيدروكلوروفلوروكربالهيدروكلوروفلوروكربون وعلى المعدات القائمة 

 ؛22-الهيدروكلوروفلوروكربون أخرى بخالف

 ما يلي:اإلحاطة علما بكذلك و )د(

 ؛ال يوجد بها استهالك إال في قطاع الخدمةأن الكاميرون  (1)

يعزز استدامة اعتماد تكنولوجيات ذات قدرة سالنهائي  خدملمستاحوافز  برنامجأن  (2)

نهائيون  مستخدمونمنخفضة على إحداث االحترار العالمي، وسيشترك في تمويله 

 مشاركون؛

استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  من قدراتطن  14,53 وأن تخصم الكمية (ه)

 ؛تمويلمن االستهالك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة للحصول على ال

 من أجل خفضبين حكومة الكاميرون واللجنة التنفيذية المبرم على مشروع االتفاق  وأن توافق )و(

ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إ لمواد ازالة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 ؛الحالي التقريرب الثامن عشرالهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق 

ثانية من خطة إدارة إزالة المواد على الشريحة األولى من المرحلة ال وأن توافق )ز(

 517.750، بمبلغ قدره الموازيةالهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون وخطط تنفيذ الشريحة 

يونيدو، على لل اأمريكي ادوالر 36.243 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر

ة بها مرتبطتعديل التحديثي والخدمات الأساس أنه إذا قررت الكاميرون المضي قدما في عمليات ال

د الً للمواممة أصالقابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الهواء المص مواد التبريدإلى 

 كبذلبطة جميع المسؤوليات والمخاطر المرتتحملها غير القابلة لالشتعال، ستفعل ذلك بافتراض 

 ووفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة فقط؛
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 اليونيدو، عند تقديم الشريحة الثانية: وأن تطلب من )ح(

مرحلة ستعرض مع حكومة الكاميرون خطة تنفيذ برنامج حوافز المستخدم النهائي للتأن  (1)
 لتمويلاالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك 

ال  ر تفصيلمشترك من المستفيدين المحددين، بهدف النظر في أنشطة تستند إلى تقييم أكثا
 خطة عمل مفصلة لذلك؛ وأن تقدم ،النهائيين للمستخدمين

 اله؛( أع2عن حالة تنفيذ الحظر المذكور في الفقرة الفرعية )ج()وأن تقدم تقريرا  (2)

اد اإلبالغ عن واردات الموعن الخطوات المتخذة لتعزيز الرصد و اتقرير وأن تقدم (3)
 .63/17لمقرر ل وفقاالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (82/59ر قرم)ال

 نكالب( )األولى شريحةال - الثانية المرحلة) الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة المواد إدارة خطة: تايلند

 (الدولي

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59 الوثيقة األمانة ممثل عرض .227

 تعديل ذلك في بما االقتراح، جوانب من للعديد دعمه عن األعضاء أحد أعرب ذلك، تلت يالت المناقشة وفي .228

 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون واردات على المفروض والحظر األمانة اقترحته الذي المتبقي المؤهل االستهالك

 الشواغل، من ما زال لديه عددواستدرك قائالً إنه . 2023 ديسمبر/كانون األول بحلول الرغاوي تطبيقات جميع في

 به وحلمسما ألقصیا دلحوا ؤهللما لمتبقيا كالستهالا نبي رلکبيا رقلفوا ،لمتبقيا ؤهللما كالستهالا کمية ومنها

 للملكية في منشآت خاضعة 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا دامباستخ لتصنيعا نسبةومسألة ارتفاع  ك،لالستهال

 وتقسيم ،(األولى الثالث السنوات في التمويل من المائة في 95 مع) ئحرالشا عيوزتو تقيوتو المرتبطة بذلك،ألجنبية ا

 من 7 المادة بموجب عنها واإلبالغ البيانات جمع في المشروع إدارة ووحدة الوطنية األوزون وحدة بين المسؤولية

 نتائج توافر وعدم ،أوليفينالهيدروفلورو على المعتمدة النفخ عوامل إلى التحويل ومدى مونتريال، بروتوكول

في  منخفضة نفخ عوامل تستخدم التي الرش رغاوي لتطبيقات الخلط سابقة البوليوالت لتكوين التدليلية المشروعات

ً  رأيا آخر ممثل وأبدى. العالمي االحترار إحداث إمكانية  صيغ بتطبيق المتعلق التدليلي المشروع نتائج أن هفادم إيجابيا

 .المشروع تنفيذ في تستخدم سوف الرش رغاوي في المخفضة أوليفينالهيدروفلورو

 حلقة في تقشون دق المتبقي ؤهللما كباالستهال لمتعلقةا لمسألةا إن ليدولا كلبنا لممث لقا ك،لذ علی وردًا .229

 عاطق وممثل فيها ربعأ ،2018 لثانيا نيرتشر/ فمبون  في نيةوطلا وزونألا دةحو متهاظن لمصلحةا بصحاأل لعم

 في المرونة بعض وطلبوا الثانية المرحلة أنشطة في ملعدم إدراجه مملهأ خيبة نع تيباذلما تاعاطقو ريلتجاا ديرلتبا

ً أن وأكد. ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون من الواردات حصص نظام  في مؤهلة لرغاوي الرش شركة 71 أيضا

 تغيير يطلب لن وبالتالي الهيدروفلوروأولفينات، على قائمة صيغ إلى وستتحول التمويل على للحصول الثانية المرحلة

 فقط، األولى المرحلة في الجنسيات متعددة الشركات قبل من التصنيع تجربة فإن ذلك، إلى وباإلضافة. في التكنولوجيا

 لیإ ظربالن ،ئحرالشا يعوزبت قيتعل فيماو. المقترحة األنشطة عن سينتج الثانية المرحلة في التخفيض أن حين في

 والمأ وأن رش،لا ويغار عاطق في لثانيةا حلةرلما في ملحجا ةطسولمتوا رةلصغيا تسساؤلما مع للتعاما رورةض

في لثانية ا يحةرلشا علی فقةوالما التخطيط للحصول على مت دفق ،2021 معا قبل أوائل لن تتاح لثانيةا يحةرلشا

 عاتق على تقع 7 المادة بموجب واإلبالغ البيانات جمع المسؤولية عن أن أكد وأخيًرا،. 2020االجتماع األخير لعام 

 .المشروع إدارة وحدة وليس الوطنية، األوزون وحدة

 اللجنة التنفيذية: وقررت .230
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على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ،من حيث المبدأ ،أن توافق )أ(

واد بنسبة لخفض استهالك هذه الم 2023إلى  2018الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند للفترة من 

 زائد ،دوالر أمريكي 3.791.077، بمبلغ 2023بحلول عام  في المائة من خط األساس 61,8

 للبنك الدولي؛ اأمريكي ادوالر 265.375تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 :بما يلي ا بالتزام حكومة تايلندأن تأخذ علم )ب(

في المائة بحلول عام  55,8خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  (1)

 ؛2023في المائة بحلول عام  61,8، و 2022في المائة بحلول عام  57,9و  2019

ب السائب وفي 141-لوروفلوروكربونردات الهيدروكأن تفرض حظرا على وا (2)

ول ديسمبر/كانون األ 31البوليوالت سابقة الخلط في جميع تطبيقات الرغاوي بحلول 

 ؛2023

حلي وطلب شريحة، القائمة المحدثة لمؤسسات رأن تطلب إلى البنك الدولي أن يدرج في كل تقرير م (ج)

حلة المر المتعدد األطراف في إطار الرغاوي التي تم التحقق منها للحصول على مساعدة الصندوق

 ب، والقطاع الفرعي141-ا من الهيدروكلوروفلوروكربونالثانية، بما في ذلك إزالة استهالكه

نها أظهر  وقائمة المؤسسات التي ،، ومعدات خط األساس وتكنولوجيا التحويل التي ستعتمدالمعني

توقفت عن  التي ب، أو141-الهيدروكلوروفلوروكربون، مع تفاصيل عن استهالكها من غير مؤهلة

 متعدد األطراف؛بدون مساعدة الصندوق ال ب141-خدام الهيدروكلوروفلوروكربوناست

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  298,47درها ضافية قإأن تخصم كمية  )د(

 مؤهلمتبقي البونية الالهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكر

 للتمويل في تايلند؛

واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد  أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة تايلند )ه(

الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛ وقرير الحاليالتاسع عشر بالتالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

إدارة إزالة المواد أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة  )و(

والر د 1.500.000تايلند وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

 للبنك الدولي. اأمريكي ادوالر 105.000زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،أمريكي

 (82/60)المقرر 

 وكربونيةروفلورطلبات الشرائح للمرحلة األولى/ المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلو

ليونيب )ا (الثانية حةالشري - األولى المرحلة) الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة بوتسوانا: خطة

 واليونيدو(

نوع المعدات التي يتعلق بها األمر وتكاليف المكونات، اتفق على أن عقب إجراء مشاورات غير رسمية عن  .231

 على معدات التبريد التجاري الصغيرة. امج حوافز المستخدم النهائييركز برن

 اللجنة التنفيذية: وقررت .232
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 إدارة طةخ من المرحلة األولى من األولى الشريحة تنفيذ بشأن المرحلي بالتقرير علماأن تحيط  (أ)

 لبوتسوانا؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة

 المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة الثانية الشريحة أن توافق على (ب)

 ، بمبلغ2020-2018 للفترة لها المقابلة الشريحة وخطة تنفيذ لبوتسوانا الهيدروكلوروفلوروكربونية

 دعم كاليفت إلى باإلضافة ،أمريكيا  دوالرا   90.000 من يتألف ،اأمريكي ادوالر 251.500 قدره

ً أمريكي اً دوالر 11.700 بقيمة الوكالة  تكاليف إلى ضافةباإل ،دوالرا  أمريكيا   140.000و ،لليونيب ا

 :أن أساس على لليونيدو، اأمريكي ادوالر 9.800 البالغة الوكالة دعم

 بوتسوانا ال يوجد بها استهالك إال في قطاع الخدمة؛ (1)

ن مستخدمينيي الخدمة وأن الفسيعزز استدامة تدريب  المستخدم النهائي أن برنامج حوافز (2)

 ؛برنامجالنهائيين سيقدمون تمويالً مشاركاً من أجل المشاركة في ال

 ة؛سيركز على معدات التبريد التجاري الصغير أن برنامج حوافز المستخدم النهائي (3)

شرائح  عند طلبالمقدمة مج أنه ستدرج في التقارير المرحلية معلومات عن تنفيذ البرنا (4)

 مستقبل.الهيدروكلوروفلوروكربونية في ال المواد إزالة من خطة إدارةالمرحلة األولى 

 (82/61)المقرر 

 ثة(ة الثالالشريح –البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية 

 إيطاليا(و ألمانيا تاحكومو اليونيدوو)اليوئنديبي 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41عرض ممثل األمانة الوثيقة  .233

هذا  صياغة في تم الذي العمل من الكبير للكمّ  تقديرها عن األعضاء إحدى أعربت هذا التقديم، وعقب .234

 وفيما. القطاعات عبر التأخير على حاالت البرازيل وحكومة تينالمنفذ تينالوكال تغلبت بها التي وللكيفية المقترح

 دراية وهما على الصين في مقر لهما المعنية الشركات من اثنتين أن إلى أشارت الغرف، هواء تكييف بقطاع يتعلق

 األطراف متعددال الصندوق يفهم أن لذلك المفيد من وأضافت أنه سيكون. 290-ر بالنظم التي تعتمد على غاز التبريد

 .القطاع هذا في 290-بغاز التبريد رالمتعلقة  التكنولوجيا إدخال في كيف تمضي البرازيل

 اللجنة التنفيذية: قررتو .235

أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  )أ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل؛

 أن تحيط علماً كذلك: )ب(

غيرت التكنولوجيا المختارة من السيكلوبنتان إلى  Geloparبأن مؤسسة  (1)

 المخفض بالماء؛ zd1233(E)-الهيدروفلوروأوليفان

بواسطة الناتجة عن تغيير التكنولوجيا  اأمريكي ادوالر 206.800بأن الوفورات البالغة  (2)

نهاية المرحلة الثانية، إال المتعدد األطراف في سوف تردُّ إلى الصندوق  Geloparمؤسسة 
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إذا حدد يوئنديبي مؤسسات مؤهلة إضافية لم تتم معالجتها في المرحلة األولى أو المرحلة 

 الثانية ويمكن أن تخصص لها هذه األموال بالتشاور مع األمانة؛ 

 ستبلغ بها اللجنة التنفيذية في تقرير تنفيذالمذكورة أعاله بأن أي إعادة تخصيص لألموال  (3)

 الشريحة التالية؛

، التي أوقفت استخدام Spacinoxالمتعلق بمؤسسة  اأمريكي ادوالر 66.000 بأن مبلغ (4)

دة من الصندوق المتعدد األطراف، سيعاد بدون مساع 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ؛ JJ Instalacoes Commerciaisتخصيصه إلى مؤسسة مؤهلة جديدة وهي 

من االتفاق بين حكومة البرازيل  لفأ-2 التذييل قامت بتحديثبأن أمانة الصندوق قد  (5)

 لىإلشارة إل، بالتقرير الحالي العشرينواللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق 

ث يُجبُّ لتوضح أن االتفاق المحدَّ  16تعديل توزيع شريحة يونيدو، وأنها عدَّلت الفقرة 

 االتفاق الذي تم التوصل له في االجتماع الثمانين؛

االجتماع الرابع والثمانين بشأن حالة تنفيذ المشروعات في  فيأن تطلب إلى يونيدو أن تقدم تقريرا  (ج)

  .Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaفي مؤسسةقطاع تصنيع تكييف هواء الغرف و

 في قطاع تصنيع التبريد التجاري؛

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   الثالثة من المرحلة أن توافق على الشريحة (د)

 بمبلغ 2020-2018الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

وكالة تكاليف دعم ال زائد ،دوالر أمريكي 7.168.396 تألف مني أمريكي دوالر 13.129.131

ً ليوئنديبي؛ و 501.788البالغة  ً أمريكيا اليف دعم تك زائد ،دوالر أمريكي 2.647.057دوالرا

ً ليونيدو؛ و 185.294الوكالة البالغة  ً أمريكيا تكاليف  ائدز ،دوالر أمريكي 2.363.637دوالرا

 دوالراً أمريكياً لحكومة ألمانيا. 263.059بالغة دعم الوكالة ال

 (82/62)المقرر 

 (ثةلالثا الشريحة - األولى المرحلة) الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة بروني دار السالم: خطة

 )اليونيب واليوئنديبي(

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتغير رسمية،  مشاوراتعقب إجراء  .236

 إزالة إدارة طةخ من المرحلة األولى من الثانية الشريحة تنفيذ بشأن المرحلي بالتقرير علماأن تحيط  (أ)

 السالم؛ دار لبروني الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد

 المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة الثالثة الشريحة أن توافق على (ب)

-2018 للفترة لها المقابلة الشريحة وخطة تنفيذ السالم دار لبروني الهيدروكلوروفلوروكربونية

 دعم تكاليف زائد ،أمريكيًا دوالًرا 7.000 من يتألف أمريكيًا، دوالًرا 43.880 قدره ، بمبلغ2020

 الوكالة دعم تكاليف زائد ،أمريكيًا دوالًرا 33.000 و ،ليونيب أمريكية دوالرات 910 بقيمة الوكالة

 المرحلي التقريرمن  كجزء يونيب، أن يدرج أساس على ،ليوئنديبي أمريكيًا دوالًرا 2.970 البالغة

ً  الهيدروكلوروفلوروكربونية، المواد إزالة إدارة خطة من الثالثة الشريحة تنفيذ بشأن  للتقدم تحديثا

 والتي الثاني والثمانين، االجتماع في المقدم التحقق تقرير في الواردة التوصيات تنفيذ نحو المحرز

 :يليتشمل ما 
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 منح التراخيص؛ نظام تعزيز (1)

 الجمارك؛ لموظفي اإلضافي وتقديم التدريب الجمارك دائرة مع التواصل تحسين (2)

 تعزيز إجراءات تسجيل البيانات. (3)

 (82/63)المقرر 

 لسنوية(المرحلية التقارير ا) (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولىإزالة  إدارة الصين: خطة

 حكومتا ألمانيا واليابان(/البنك الدولي/يونيدو/يونيب/يوئنديبي)

 ريرلتقاإن ا لقا. و UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45ةالوثيقالصلة من  والجزء ذقدم ممثل األمانة  .237

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما في جةدرلما لتاليةا اعيةطلقا ططلخا ذتنفي عالجت يةولسنا حليةرلما

 ديرلتبوا ،نيثاورليولبا اويغور ،المسحوبة بالضغط نيرليستولبا اويغ: رنللصي نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 نبغيرئيسية ي مسائلكانت هناك ثالث و. ديرلتبا مةدخو ،رفلغا هواء فتکيي زةجهأ تصنيعو ،ريلتجاوا لصناعيا

 ،يوريثانالبول اويقطاعات رغ إنجازطلب تمديد تاريخ و ،في كل خطة قطاعيةالناتجة  الفوائد معادلةمعالجتها: 

      بروبانال إلىالمحولة انخفاض إنتاج خطوط التصنيع واستمرار  ،ريدخدمة التبو ،والتبريد الصناعي والتجاري

 في قطاع تكييف هواء الغرف. (290-ر)

اللجنة على إنشاء فريق اتصال لمزيد من النظر في المسائل ذات الصلة بالتقارير المرحلية السنوية  ووافقت .238

 للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

 اللجنة التنفيذية: قررتو .239

 ادوالر 22.256التحويالت المستقبلية إلى اليونيدو بمبلغ  استنزالأن تطلب من أمين الخزانة  (أ)

بشأن  2017 كانون األول /ديسمبر 31، ما يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى اأمريكي

طار في إ للصين المسحوبة بالضغطالبوليسترين  اوياألموال المحولة سابقا  لتنفيذ خطة قطاع رغ
 69/24ين للمقرر فقاو، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإزالة األولى من خطة إدارة  ةالمرحل

 ؛(3))ب(77/49و

 ادوالر 15,099التحويالت المستقبلية إلى البنك الدولي بمبلغ  استنزالأمين الخزانة  منطلب وت (ب)

شأن ب 2017 كانون األول /ديسمبر 31الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى  يمثل، اأمريكي

 من لىة األوالمرحلإطار يوريثان للصين في ا  لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البولاألموال المحولة سابق

 ؛69/24وفقا  للمقرر  ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا ادلموا لةإزا رةإدا خطة

 ادوالر 180.821 بمبلغ اليوئنديبيالتحويالت المستقبلية إلى  استنزالأمين الخزانة  منطلب وت )ج(

لى ع 2017 كانون األول /ديسمبر 31، يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى اأمريكي

ً لتنفيذ خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري للصين في إطار  حلتينالمر األموال المحولة سابقا

ً للم ةاألولى والثاني  69/24 ررينقمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

 (؛3))ب(77/49و

، اأمريكي ادوالر 66.291 التحويالت المستقبلية إلى اليونيدو بمبلغ استنزالأمين الخزانة  وتطلب من )د(

على األموال  2017 كانون األول /ديسمبر 31يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين حتى 
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من  ةاألولى والثاني المرحلتينفي إطار  المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف للصين

 (؛3))ب(77/49و 69/24، وفقاً للمقررين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 

، اأمريكي ادوالر 2.627بمبلغ  اليونيبالتحويالت المستقبلية إلى  استنزالتطلب من أمين الخزانة و )هـ(

ال األمو على 2017 كانون األول /ديسمبر 31حتى يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصين 

 نحلتيرلماار إط فيالمحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني للصين 

 69/24 نيررللمق فقا، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةوا لیوألا

 ،(3))ب(77/49و

التحويالت المستقبلية إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  استنزالأمين الخزانة  منطلب وت )و(

 31حتى  ، يمثل الفوائد المستحقة من حكومة الصيناأمريكي ادوالر 4.836 بمبلغ)اليوئنديبي( 

ً لتنفيذ خطة قطاع المذيبات  على 2017 كانون األول /ديسمبر لصين في لاألموال المحولة سابقا

فقًا وونية، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب من والثانية األولىرحلتين إطار الم

 (.3))ب(77/49و 69/24للمقررين 

 (82/64 ررقم)ال

الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل الوكالة المنفذة المعنية مايلي:بعد ذلك اللجنة التنفيذية  قررت .240

 ،أن تقدم، في االجتماع الثالث والثمانين، استعراضا لنظم الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ الحالية )أ(

المواد اتها مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة قبما يتماشي مع اتفا

ما في ون، بالهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد وخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكرب

فية رت كيذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي والقدرات على المستويين الوطني والمحلي التي أظه

ك ستهالاالضمان االستدامة طويلة األجل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي 

 ؛المواد أي تجارة غير مشروعة في تلك التعامل مععن الجهود المبذولة في معلومات واإلنتاج و

أن تقدم كذلك، في االجتماع الثالث والثمانين، تقريرا مرحليا بخصوص اإلجراءات المتخذة بهدف  )ب(

 المواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها في الصين.الخاصة بتعزيز التشريعات 

 (82/65)المقرر 

خطة ( )لسنويامرحلي التقرير ال)المرحلة األولى( )إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصين: خطة 

 (وحكومة ألمانيا )اليونيدو (المسحوبة بالضغط البوليسترين اويقطاع رغ

 التنفيذية: اللجنة قررت .241

 اويغرتنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع  عن 2018التقرير المرحلي لعام ب اإلحاطة علما (أ)

المواد  إزالة لمرحلة األولى من خطة إدارةا في إطار المسحوبة بالضغطالبوليسترين 
الواردة في الوثيقة وللصين، التي قدمتها اليونيدو  الهيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45، 
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تبقية أرصدة م ، أياالجتماع الرابع والثمانينفي  ،دايتعاليونيدو وحكومة ألمانيا أن  منطلب تأن و (ب)
 في إطار المسحوبة بالضغطالبوليسترين  اويفي إطار خطة قطاع رغ المعتمدةمن األموال 

 لصين.للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ا

 (82/66 مقرر)ال

( ويالسنمرحلي التقرير ال)المرحلة األولى( ) الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  إزالةالصين: خطة إدارة 

 ( )البنك الدولي(ةسئن الجاايوريثاع رغاوي البول)خطة قط

 نم نکا، وصلخصا جهو علی ةجاسئال نيثاورليولبا ويغار عاطلقبالنسبة  ،نهأ ءألعضاا دحأ لقا .242

 ولللحص ليتهاأه علی رثؤي مما ساتهارمما تکارلشا عدم تعديل نضمامن أجل  ليةهألا نم قلتحقا زيزتع روريلضا

 من، . وقد أوصي بهذا التحقق كأفضل ممارسة في القطاع كوسيلة للتعلمطرافألا ددلمتعا دوقلصنا نم معد علی

، بما UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20 من الوثيقة 58و  24لمعلومات الواردة في الفقرتين ا إلى، واالستجابة

. وقال عضو ابه المصرحغير فلوروكربونية كلوروالمواد الهيدرووالمواد الكلوروفلوروكربونية في ذلك استخدام 

 خطة شاملة للرصد واإلنفاذ. ضعحاجة لتعزيز التحقق وو هناك نإآخر 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .243

وي خطة قطاع رغالعن تنفيذ الشريحة الخامسة  2018علما بالتقرير المرحلي لعام  طاأن تح (أ)

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المـــواد  في إطارالجاسئة  البوليوريثان

والوارد في الوثيقة  البنك الدولي، المقدم من لصينلالهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45؛ 

لى األوحلة المرتنفيذ خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة في إطار ة فترتوافق على تمديد أن  (ب)

على  ،2019حزيران /هيوني 30من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغاية 

 عدم الموافقة على أّي تمديد إضافي؛ أساس

أن يعدا لالجتماع الثالث والثمانين دراسة نظرية عن تطلب إلى حكومة الصين والبنك الدولي أن  )ج(

 دة فيالرغاوي في المؤسسات التي تحصل على المساع النظام الحالي لرصد استهالك عوامل نفخ

قق التي التح ومنهجية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإطار 

لتي تمت زون اوألعشوائية من أجل التأكد مما إذا كانت المواد المستنفدة لبطريقة عينات التشمل أخذ 

 كان يتم استخدامها في تلك المؤسسات؛ واستخدامها أإزالتها بالفعل يتم 

تقرير إتمام أن تطلب إلى حكومة الصين والبنك الدولي أن يقدما، في االجتماع الرابع والثمانين،  )د(

ى واألرصدة المحتمل ردها إل فةصرنمموال الة عن مستوى األدثالمشروع والمعلومات المح

 الصندوق المتعدد األطراف.

 (82/67)المقرر 

( نويالسمرحلي التقرير ال)المرحلة األولى( ) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالصين: خطة إدارة 

 (يوئنديبي( )الصناعي والتجاريوتكيف الهواء )خطة قطاع التبريد 

 اللجنة التنفيذية: قررت .244
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بشأن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي  2018أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام  أ()

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  في إطاروالتجاري 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45والوارد في الوثيقة  يوئنديبي،ال المقدم من ،لصينل

 في إطارخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري افق على تمديد فترة تنفيذ وتأن  )ب(

ديسمبر/  31الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين لغاية  من خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى

 ؛عدم الموافقة على أّي تمديد إضافي أساسعلى  2019كانون األول 

الجتماع األول من عام في االمشروع  إتمامأن يقدما تقرير  ئنديبيواليو أن تطلب من حكومة الصين )ج(

 وأن يعيدا جميع األرصدة المتبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف عند االستكمال المالي. 2020

 (82/68)المقرر 

( سنويالمرحلي التقرير ال)المرحلة األولى( ) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالصين: خطة إدارة 

 )اليونيدو( )خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45قدم ممثل األمانة القسم ذو الصلة من الوثيقة  .245

لتصنيع  R-290 بالمادةخطاً  18من أصل  16 ه تم تحويل، أكد ممثل األمانة أنتأحد االستفساراورداً على  .246

 طوطخ المعنية تکارلشا دىل نکاهواء الغرف، في حين يجري استكمال تحويل الخطين اآلخرين. و أجهزة تكييف

 تکانإذا  لتصنيعا دةياز علی تهادرق فيو، 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم حصصها لخال نم، ادهتقيي متو ددةمتع

هذه ب تحظىمن خالل زيادة اإلنتاج على خطوط لم  الخاملةالقدرة  تتم معادلة. لذلك من المحتمل أن ةلخام طوطلخا

 .R-410A التي تعمل بالمادة خطوطال وخصوصاالحصص، 

البداية من نقطة  R-410A المادةمحددة من كمية وأعرب العديد من األعضاء عن قلقهم إزاء اقتراح خصم  .247

 للمواد، نظراً ألن منهجية تحديد نقطة البداية لهيدروفلوروكربونستهالك االالمستدام  مجمعللتخفيض ال

 لم تحدد بعد. الهيدروفلوروكربونية

 اللجنة التنفيذية: وقررت .248

 في إطاربشأن تنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف  2018أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام  )ا(

المقدم من  ،في الصين المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45والوارد في الوثيقة  اليونيدو

تقريرا مرحليا منقحا  ،الجتماع الثالث والثمانين، في اأن تطلب من حكومة الصين واليونيدو أن يقدما )ب(

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الغرف في إطار هواء تكييف عن تنفيذ خطة قطاع 

االجتماع الثاني  فيالهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء التوجيه المقدم من اللجنة التنفيذية 

 والثمانين.

 (82/69)المقرر 
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: قطاع لسنوي(ا)التقرير المرحلي  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(

 اليابان(حكومة يونيب وال) التبريد وبرنامج التمكين الوطنيخدمة 

 اللجنة التنفيذية: قررت .249

وبرنامج التمكين  خطة قطاع خدمة التبريدبشأن تنفيذ  2018علما بالتقرير المرحلي لعام  أن تحاط )أ(

 ،صينللنية لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوفي إطار االوطني 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45والوارد في الوثيقة  يونيبال المقدم من

المرحلة تنفيذ خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني في إطار على تمديد فترة  أن توافق )ب(

ون األول كان ديسمبر/ 31 لغايةاألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛عدم الموافقة على أّي تمديد إضافيعلى أساس  2018

المشروع في أول  إتمامتقرير  أن يقدمواويونيب وحكومة اليابان  ،تطلب إلى حكومة الصينأن  )ج(

 .2019عام في اجتماع 

 (82/70)المقرر 

 وئنديبيالي) (ربونية )المرحلة الثانية( )الشاملةو كفلوروالهيدروكلور إزالة الموادالصين: خطة إدارة 

 حكومتا ألمانيا واليابان(والبنك الدولي و اليونيدوو اليونيبو

 .1التصويب و UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45 تينالوثيق من ةذو الصلالجزء قدم ممثل األمانة  .250

 بالنظر إلىالموافقة على تمويل إضافي في االجتماع الحالي  إزاءأعضاء عن قلقهم البالغ عدة وأعرب  .251

معلومات ال إزاءشواغل أيضا عن  وأعرب البعضغير المبررة في شرق آسيا.  11-الكلوروفلوروكربونانبعاثات 

وأشار أحد األعضاء إلى أن حكومة الصين قد أقرت في  ؛ةعن قضايا االمتثال المحتمل غير المكتملةموثوقة ولكن ال

عمالً أضاف أنه . و11-وفلوروكربونالكلورمشروع من الغير  اإلنتاجاالجتماع الثالثين لألطراف بأنها حددت 

، واقترح تأجيل طلب التمويل 11-الكلوروفلوروكربون نبعاثاتا، ُطلبت معلومات إضافية عن سبب XXX/3 بالمقرر

 في الوقت الحاضر، ما زالوأوضح أن الصين، فر المزيد من المعلومات. ااجتماع الحق للجنة التنفيذية عند تو إلى

تأجيل طلبات التمويل، وأن  ؛لمؤسسات المستفيدةلمليون دوالر أمريكي لم يتم صرفها بعد  100أكثر من  بحوزتها

من المهم أن يثبت للمجتمع الدولي وقال إن دوالر أمريكي، لن يكون له أي تأثير يذكر.  29.199.492 قيمتها بلغتالتي 

على محمل الجد،  11-لكلوروفلوروكربونامسألة االنبعاثات غير المشروعة من  يأخذمتعدد األطراف الأن الصندوق 

 أال يخل بأي إجراءات أخرى يتعين على الصين اتخاذها. نبغيأي قرار لتأجيل التمويل ي واستدرك قائالً إن

يمس  ينبغي أن الوب لطلمل ايولتمل ابتأجيرار ق، وأن أي التزام الحرصنه ينبغي رون إخء آعضال أقاو .252

. وُطلب توضيح فيما يتعلق بما إذا كان أي من المبلغ المتبقي الذي يتعين 2020م لعان لصيافي ض لتخفيا بهدف

الجزء من األموال  وبشأنتمويل أنشطة محددة، ه لمليون دوالر أمريكي قد تم بالفعل االلتزام ب 100ه وقدره صرف

قد تم  عما إذا كان تساءل البعضالمتثال. وي يمكن استخدامه في األنشطة األخرى المطلوبة لذغير المصروفة ال

األثر الذي  وعنالوكاالت المنفذة،  لدى ما زالجميع األموال بالفعل إلى حكومة الصين أو ما إذا كان بعضها  تحويل

ت نبعاثااية في سبب رلجات التحقيقان اوذكر البعض أإذا تم تأجيل طلب التمويل الحالي.  بالنسبة لهايمكن أن يحدث 

قد فت. ستنتاجاالى إلتوصل اعند  الحذر تلزم جانبأن  تحتاج إلىلتنفيذية اللجنة أن اتعني  11-وروفلوروكربونالكل

أن يكون هناك وضوح بشأن يستغرق األمر عدة سنوات حتى يتم تجميع جميع المعلومات ذات الصلة، ومن المهم 

 وضع جدول زمني لتجميعها.أن يوالمطلوبة المعلومات  ماهية
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وزارة لتابع لاجي رلخادي االقتصاون التعاب امکتل قبن موال ألمرف اصوى مستإن ألمانة ل اممثل قاو .253

بلغ د نية قوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة ربالنسبة للمن لصيالبيئة في او اإليكولوجيا

مستوى صرف  أنمليون دوالر أمريكي، و 270 البالغ إجمالي التمويل المعتمد ماليين دوالر أمريكي من 204,42

مليون دوالر أمريكي من إجمالي  26,6 يبلغ للمرحلة الثانية جيرلخادي االقتصاون التعاب امکتالتمويل من قبل 

 مليون دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن. 101,4

ل التصاق ايرفداخل لمسألة ن هذه ابشأت الداولماصلة واية علی مذلتنفياللجنة ا تفقوا، لمناقشةا عقبو .254

واد لمالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلمالمناقشة ل ألعمادول اج من في وقت سابق في إطار هذا البندلمنشأ ا

 .ننية للصيوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 اللجنة التنفيذية: قررتوبعد ذلك،  .255

 أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل الوكالة المنفذة ذات الصلة: )أ(

تقدم، في االجتماع الثالث والثمانين، استعراضا لنظم الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ أن  (1)

د الموا اتها مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالةقالحالية بما يتماشي مع اتفا

ن، روكربوالهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد وخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلو

تي حلي اللومات عن الهيكل التنظيمي والقدرات على المستويين الوطني والمبما في ذلك مع

ي فبونية أظهرت كيفية ضمان االستدامة طويلة األجل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر

ر ارة غيقطاعي االستهالك واإلنتاج ومعلومات عن الجهود المبذولة في التعامل مع أي تج

 مشروعة في تلك المواد؛

ن تقدم كذلك، في االجتماع الثالث والثمانين، تقريرا مرحليا بخصوص اإلجراءات المتخذة أ (2)

 ؛بهدف تعزيز التشريعات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها في الصين

أن تنظر في طلبات التمويل للشرائح الالحقة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )ب(

 فلوروكربونية للصين في االجتماع الثالث والثمانين.الهيدروكلورو

 (82/71)المقرر 

مسحوبة خطة قطاع رغاوي البوليسترين الالصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )

 يونيدو وحكومة ألمانيا(ال) الشريحة الثالثة( –( )المرحلة الثانية بالضغط

خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي الهيدروكلوروفلوروكربونية )الصين: خطة إدارة إزالة المواد 

 يوئنديبي(ال) الشريحة الثالثة( –والتجاري( )المرحلة الثانية 

قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين( خطة الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )

 يونيب وحكومتا ألمانيا واليابان(ال) الشريحة الثالثة( –)المرحلة الثانية 

 –المذيبات( )المرحلة الثانية  خطة قطاعالصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )

 يوئنديبي(ال) الشريحة الثالثة(

أعاله، تم تأجيل النظر في الشرائح الثالثة من خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة  82/71وفقا للمقرر  .256

بالضغط، وخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، وخطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين، 
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، إلى لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصينوخطة قطاع المذيبات، في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزا

 .االجتماع الثالث والثمانين

ليونيدو )ا الثة(الشريحة الث – مصر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى

 واليوئنديبي(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/49 قدم ممثل األمانة الوثيقة .257

مناقشات بين األعضاء عن التوجيه الذي طلبته األمانة الذى يتعلق بأن يخصم من نقطة ، دارت وعقب التقديم .258

، وأي استهالك من يةستهالك المواد الهيدروفلوروكربونالة المستدامة مجمعبداية البلد للتخفيضات ال

لى المساعدة والتي تحصل ع 81الهيدروكلوروكربون بواسطة المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم البالغ عددها 

يناير/ كانون  1بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر اعتبارا من 

الحجم  ةمشيرا الى أن تلك المنشئات الصغيرة والمتوسط ،أيهما أقرب ،أو من تاريخ تحديد نقطة البداية 2020الثاني 

فضة القدرة على االحترار العالمي. وأيد بعض األعضاء المقترح في حين وافقت على التحول الى تكنولوجيات منخ

اعترض أعضاء آخرون على الخصم من نقطة البداية مشيرين الى أن المنهجية المستخدمة في تحديد نقطة البداية 

إلزالة  ة المستدامة للهيدروفلوروكربون لم تتحقق بعد. وعالوة على ذلك فإن نظام االمتثالمجمعللتخفيضات ال

الهيدروكلوروفلوروكربون له قواعد ومبادئ توجيهية وضعت من خالل مقررات اللجنة التنفيذية وهو األمر الذي ال 

ينطبق على خفض الهيدروفلوروكربون. وأعرب أحد األعضاء عن رأي يرى إن األمر يقع خارج سلطة اللجنة 

نولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العالمي بموجب خطة التنفيذية لتقرير ما إذا كانت تحول الفشل في اعتماد التك

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى استهالك الهيدروفلوروكربون الذي سيخصم من نقطة البداية 

ة المستدامة. وحذر عضو آخر أن مما ينطوي على مشاكل االقتراح بإجراء خصومات من نقطة مجمعللتخفيضات ال

من  1ة المستدامة الستهالك الهيدروفلوروكربون قبل أن تسري خطوط األساس للمجموعة مجمعاية للتخفيضات الالبد

ألن أي استهالك يخصم من  2024 عام في 2وبلدان المجموعة  2020 عام في 5البلدان العاملة بالمادة 

ن فإببساطة  هشار بعض األعضاء الى أنالهيدروفلوروكربون بهذه الطريقة لن يدرج في خط األساس لهذه البلدان. وأ

، ولكنها لم تحول الى بدائل التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالميللعلى تمويل  حصلتالمنشئات التي 

 كربون.ة للتمويل بموجب خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلورولن تكون مؤهل تفعل ذلك بعد،

ينبغي تقديمه عضاء عقد مشاورات غير رسمية بشأن التوجيه الذي وعقب المناقشات، طلب الرئيس من األ .259

 هذا الشأن.حول ألمانة ا إلى

 اللجنة التنفيذية: قررتوبعد ذلك،  .260

 اإلحاطة علما بما يلي: (أ)

خطة إدارة إزالة المواد لالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى  (1)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

 ادوالر 9.240، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 123.200إعادة مبلغ  (2)

حققت التي ت وهو المتعلق بالوفورات ،االجتماع الثاني والثمانين فيمن يوئنديبي  اأمريكي

 (EGY/FOA/62/INV/108)تكنولوجيا في مؤسسة كايرو فوم المن التغيير في 

 ادوالر 3.382زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ا،أمريكي ادوالر 44.654إعادة مبلغ  (3)

االجتماع الثاني والثمانين وهو المتعلق بالوفورات التي تحققت من  فيمن يوئنديبي  اأمريكي

تحويل مؤسستين للرغاوي )شركة فريش لألجهزة الكهربائية المنزلية 
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EGY/FOA/62/INV/106) وشركة موج للهندسة والصناعة )

(EGY/FOA/62/INV/105)(؛ 

المشروع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  إتمامبتقديم تقرير  التزام حكومة مصر (4)

لمالي وفي الجانب ا ،2020عام في أول اجتماع  فيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ول كانون األ ديسمبر/ 31استكمال المرحلة األولى وإعادة أي أرصدة متبقية بحلول 

 ؛2020

 تطلب:أن  (ب)

 اتقرير في كل اجتماع حتى انتهاء المرحلة األولى، أن يقدماويوئنديبي  من حكومة مصر (1)

من  350والمتوسطة الصغيرة و 81 ن حالة تحويل بيوت النظم والمؤسسات الـع

 طويرهاتبما في ذلك حالة تحويل بيوت النظم والتركيبات التي تم  ،المستخدمين الصغار

األموال؛ وقائمة محدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تحويلها  وصرف

؛ سطةصغيرة ومتو التكنولوجيا المختارة، وصرف األموال وااللتزام الخاص بكل مؤسسةب

 ن الصغار الذين تمت مساعدتهم؛لعدد المستخدمي اوتحديث

على أساس سنوي حتى انتهاء ويونيدو أن يقدما تقارير مرحلية  من حكومة مصر (2)

من لى بشأن تنفيذ برنامج العمل الخاص بالشريحة األخيرة من المرحلة األو المشروع،

 ؛خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

على ضمان توفير التكنولوجيات البديلة  مساعدة حكومة مصرن يوئنديبي أن يستمر في م (3)

 من خالل بيوت النظم الخاصة بها؛مؤسسة صغيرة ومتوسطة  81المختارة لتحويل 

ن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة التي عمن يوئنديبي أن يقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية  (4)

ة احترار يتم إدخال تكنولوجيا ذات إمكاني كل اجتماع حتىفي وذلك  حكومة مصراختارتها 

تقدم ، مع تحديث من الموردين بشأن العليه كما تم االتفاق ،عالمي منخفضة بالكامل

احة ها، متبالمحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتعلقة 

 على المستوى التجاري في البلد؛

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

بمبلغ  ،المقابلة 2019-2018الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر وخطة تنفيذ الشريحة 

لبالغة ا، زائد تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر 232.575تشمل  ،دوالر أمريكي 1.020.148

 البالغةالة ، زائد تكاليف دعم الوكاأمريكي ادوالر 716.400ليونيدو؛ و  اأمريكي ادوالر 17.443

سيقدم  لثانيةليوئنديبي، على أساس أن طلب الشريحة الثانية من المرحلة ا اأمريكي ادوالر 53.730

 فقط في حالة تحقيق الشروط التالية:

 بعلبكي؛بيت النظم أن يتم التوقيع على مذكرة االتفاق مع  (1)

في مؤسسة صغيرة ومتوسطة مدرجة في المرحلة األولى  40أن يتم على األقل تحويل  (2)

 مشروع بيوت النظم؛ إطار

دوالر أمريكي إضافي من التمويل  350.000أن يقوم يوئنديبي بصرف على األقل مبلغ  (3)

 لمستفيدين النهائيين في الرغاوي.الموافق عليه لمشروع بيوت النظم ل

 (82/72)المقرر 
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ة/ حتان الثالثالشري – خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى –نيا االستوائية غي

 اليونيدو(و )اليونب الرابعة(

. وقال أحد األعضاء، بالنظر إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/50عرض ممثل األمانة الوثيقة  .261

نه قد يكون من المستوصب إام التراخيص في البلد، ظتشغيل ن الصعوبة التي مرت بها حكومة غينيا االستوائية في

الثالثة والرابعة من أجل ضمان أن يكون نظام التراخيص قد أصبح قويا وأن نظام  الفصل بين الطلب للشرحتين

على الشريحة الرابعة. والحظ عضو آخر الجهود التي بذلتها الحكومة في  الموافقةالحصص يعمل بشكل جيد قبل 

نظام التراخيص في البلد بالرغم من الصعوبات والقيود العديدة، وأعرب عن رأي مفاده أن الحكومة ينبغي أن  تفعيل

 يكون الشك لصالحها.

 اللجنة التنفيذية: قررتمشاورات غير رسمية،  إجراءوعقب  .262

 أن تأخذ علماً بـ: (أ)

 خطة إدارة إزالة المواد الثانية من المرحلة األولى منالمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير  (1)

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا االستوائية

أّن أمانة الصندوق قامت بتحديث االتفاق بين حكومة غينيا االستوائية واللجنة التنفيذية،  (2)

 1قرة بالتقرير الحالي، وتحديدا الف الحادي والعشرينعلى النحو الوارد في المرفق 

مجمعة المستدامة في لف لتعكس نقطة البداية المنقحة للتخفيضات الأ-2ألف و-1والتذييلين 

شارة إلى لإل 16استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنه تمت إضافة فقرة جديدة 

 والستين؛ الخامساالجتماع  خالل الذي تم التوصل إليه ذلكيحّل محّل أن االتفاق المحدث 

أّن نقطة البداية المنقحة للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهالك المواد  (3)

إلى تقرير  طن من قدرات استنفاد األوزون، استناداً  2,5الهيدروکلوروفلوروکربونية كانت 

مواد االجتماع الثاني والثمانين ومحتسبة باستخدام استهالك ال فيالتحقق المقدّم 

ولى من ، وأن مستوى التمويل المنقح للمرحلة األ2013ام الهيدروكلوروفلوروكربونية لع

 280.000خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية كان 

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

لى من خطة إدارة إزالة المواد توافق على الشريحتين الثالثة والرابعة من المرحلة األوأن  )ب(

 المقابلة 2018-2020الهيدروكلوروفلوروكربوينة لغينيا االستوائية، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

دعم الوكالة  زائد تكاليف ا،أمريكي ادوالر 45.000يتألف من  ا،أمريكي ادوالر 116.250لها، بمبلغ 

الوكالة البالغة  زائد تكاليف دعم ا،أمريكي اوالرد 60.000يونيب، و ا لأمريكي ادوالر 5.850البالغة 

 يونيدو، على أنه من المتفق عليه:ا لأمريكي ادوالر 5.400

أن الموافقة على التمويل اإلضافي ستخضع لمعالجة المشاكل المحددة في تقرير التحقق  (1)

 على نحو مرضي؛

اع الثاني للجنة التنفيذية في عام االجتم فيأن حكومة غينيا االستوائية ستقدم تقريرا مرحليا  (2)

لمحرز ابشأن االتجاهات في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم  2019

 ،معالجة توصيات تقرير التحقق وفيضمان وجود نظام عامل للتراخيص والحصص، في 

لمواد ات اانبما في ذلك الحاجة إلى تحسين قدرة وحدة األوزون الوطنية على اإلبالغ عن بي

 الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛
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 أن تطلب من اليونيب: )ج(

عن حالة التوقيع على االتفاق مع حكومة غينيا  2019االجتماع األول لعام  فيتقديم تقرير  (1)

مواد الة الالثالثة والرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إز تيناالستوائية للشريح

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

تقديم المساعدة لدعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (2)

 المتثالابرنامج المساعدة على  من خاللالهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية 

 دّمة.بشأن المساعدة المق 2019االجتماع الثاني لعام  فييم تقرير الخاص بها، وتقد

 (82/73)المقرر 

 الشريحة الثانية( –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية  الهند:

 حكومة ألمانيا(و اليوينبو ،)اليوئنديبي

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/52األمانة الوثيقة عرض ممثل  .263

 نة التنفيذية:اللج وقررت .264

ً يأن تح )أ( بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  ط علما

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند؛

 :نديبيئأن تطلب من حكومة الهند، من خالل اليو )ب(

الشركات لما إذا كانت  تقييم الحكومة تحديثا عن، في االجتماع الثالث والثمانين، أن تقدم (1)

ن الثانى يناير/كانو 1إبتداء من  ،المتصلة قد التزمت بالحظر الرغاوي أللواحالمصنعة 

  ب؛141-لهيدروكلوروفلوروكربوناعلى  ،2015

قطاع تصنيع رغاوى  قائمة الشركات فيأن تقدم، في االجتماع الرابع والثمانين،  (2)

نها أوجد  التيبما في ذلك الشركات النى وجد أنها مؤهلة و ،مع استهالكها ،البوليوريثان

 مذكرة اتفاق؛ معها توالتى وقع ،غير مؤهلة

 :تحيط علماً بأنأن  )ج(

المشار متصلة لم تمتثل للحظر رغاوي لواح ألأن الشركة المصنعة الهند إذا قررت حكومة  (1)

ويعاد إلى  ،ة، يوقف العمل بمذكرة االتفاق مع الشركأعاله (1الفقرة الفرعية )ب()في إليه 

 (؛2)د()77/43، تمشيا مع المقرر للمشروع هصرفتم المشروع أى تمويل 

م اللجنة التنفيذية ع ألواح رغاوى متصلة حتى تقيّ يتصنلشركة أي تشمل  لنالمرحلة الثانية  (2)

 ؛لذلكها هليتأ

خطة إدارة إزالة المواد ى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من أن توافق عل )د(

 ،2020-2018رة تفي الفالمقابلة الهيدروكلوروفلوروكربونيـة للهند وخطـة تنفيـذ الشريحـة 

تكاليف  زائد ،دوالر أمريكي 14.608.000دوالر أمريكي، يتالف من  18.190.815 مبلغب

 ،دوالر أمريكي 300.000ومبلغ  ،نديبيئيول دوالر أمريكي 1.022.560دعم الوكالة البالغة 
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ً دوالر 36.333تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائد ً أمريكي ا دوالر  2.000.000ومبلغ  ،يونيبل ا

ً دوالر 233.922 ائد تكاليف دعم الوكالة البالغةز ،أمريكي ً أمريكي ا  لحكومة ألمانيا. ا

 (82/74)المقرر 

 )اليونيدو( الشريحة الثانية( –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى   ليبيا:

وأبلغ اللجنة بأن اليونيدو قد أفادت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/53عرض ممثل األمانة الوثيقة  .265

في المائة، مما يعني أنه لم يعد يوجد عائق مرتبط  44األولى قد بلغت  ةاألمانة بأن نسبة الصرف بموجب الشريح

 لشريحة الثانية.الموافقة على ابالصرف يحول دون 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .266

ً  (أ)  إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من األولى الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير أن تحيط علما

 لليبيا؛ نيةوبرکوورفلوروکلدرولهيا وادلما

ً  (ب) بقيمة  الوكالة دعم تكاليف زائد أمريكياً، دوالراً  747.533مبلغ  اليونيدو بإعادة أن تحيط علما

َ  دوالراَ  52.327  في اويلرغا تحويل مشروع إلغاء بسبب والثمانين، الثاني االجتماع في أمريكيا

 عليم؛ شركة

 اتقرير ،األولى المرحلة من االنتهاء حتى عام كل يقدما،أن  واليونيدو اليبي حكومة أن تطلب إلى (ج)

 االستهالك؛ نع تحقق وتقرير الثانية )النهائية( بالشريحة المرتبط العمل برنامج تنفيذ عن امرحلي

 تقدموأن  األولى المرحلة منالمالي  االنتهاء عند المتبقية رصدةإلى اليونيدو أن تعيد األ أن تطلب (د)

 ؛2020 عام في التنفيذية للجنة اجتماع ثاني في المشروع تمامإ تقرير

 المواد إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من واألخيرة الثانية الشريحة على أن توافق (ه)

بقيمة  ،2019 – 2018 للفترة ةقابلالم الشريحة تنفيذ وخطة لليبيا، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 مع لليونيدو، أمريكياً  دوالراً  13.362بقيمة  الوكالة دعم تكاليف زائد أمريكياً، دوالراً  190.893

 تهالكاس ألن نظرا مونتريال لبروتوكول االمتثال عدم لخطر يتعرض أن يمكنالبلد  أن مالحظة

 عام في مونتريال بروتوكول من 7 المادة بموجب عنه المبلغ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

 مسموحال االستهالك مستوى فقط من األوزون استنفاد قدرات من طن 0,70 مقدارب أقل كان 2017

 .لالجتماع السابع والعشرين لألطرافXXVII/11  رمقرال بموجب به

 (82/75)المقرر 

 (الثانية الشريحة –)المرحلة الثانية إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ةخطأوروغواي: 

 )يوئنديبي(

 اللجنة التنفيذية: قررتالرسمية، غير  المشاوراتعقب  .267

ة إزالة ة إدارمن خطعن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية علما بالتقرير المرحلي  اإلحاطة (أ)
 ألوروغواي؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ثانيةالموافقة على الشريحة ال (ب)
، 2020-2018الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

ريكيا دوالرا أم 47.592تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائددوالرا أمريكيا،  679.889بمبلغ 

 :ما يلي ، على أساس فهمليوئنديبي

استخدام  للتدليل على المشروعات التجريبيةفي  المشاركونن يالنهائيخدمين أن المست (1)

 غذيةة األناعمحالت السوبر ماركت وصاالحترار العالمي في  إمكانيةالبدائل منخفضة 

 ؛امشترك تمويالسيوفرون 

والثمانين عن التقدم المحرز في تنفيذ  الرابعتقريرا في االجتماع سيقدم  يوئنديبي أن (2)

 ونظم (أوليفيناتهيدروفلورو)ال زيت الوقود الثقيلالرغاوى وتوافر  في شركاتحويل تال

 .والمكونات المرتبطة بها زيت الوقود الثقيلان القائمة على تالبوليوري

 (82/76)المقرر 

 مشروعات استثمارية فردية لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية

 روفلوروأوليفيناتوالهيد إلى السيكلوبنتان 245fa-والهيدروفلوروكربون السيكلوبنتانالصين: التحويل من 

 )اليوئنديبي( )Hisense Kelon( المنزلية التبريد أجهزة لدى شركة لتصنيع

.وبعد هذا التقديم، تساءل بعض UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45عرض ممثل األمانة الوثيقة  .268

التطبيق. وأبرز عضوان منهم أن الشركة المصنعة كانت بالفعل  األعضاء عن قابلية التكنولوجيا المختارة لتكرار

تصدّر التكنولوجيا، مما دعا إلى التشكيك في أهلية المشروع للحصول على التمويل. وأشير أيضا إلى أن طلب التمويل 

ب ح. ورل السريعاإلحاليبدو مرتفعاً بالنسبة لمشروع يمكنه استغالل القدرة الموجودة في المصنع باستخدام تكنولوجيا 

ر يطوترة لالهتمام عن مثيت ذات صلة وماومعلر فويدة وجيورة بصرار للتکقابالً بصفته روع بالمشرون خء آعضاأ

أن هذا المشروع هو المشروع أيضا منشآت التصنيع. وأضيف في ون برکوروفلدرولهيل ايولتکلفة لتحافعالية ت عتبا

الهيدروفلوروكربونية الذي يشمل استخدام الهيدروفلوروأولفينات في إنتاج االستثماري الفردي الوحيد لخفض المواد 

الرغاوي في الصين. وبعد المناقشة، طلب الرئيس إلى األعضاء الذين تحدثوا عن هذه المسألة أن يعقدوا مشاورات 

 غير رسمية بشأن طريقة المضي قدماً.

 245fa-والهيدروفلوروكربونلمشروع للتحويل اللجنة التنفيذية أن توافق على مقترح ا قررتوبعد ذلك،  .269

 Hisense Kelonوالسيكلوبنتان إلى الهيدروفلوروأوليفينات والسيكلوبنتان في تصنيع أجهزة التبريد المنزلية في 

دوالر أمريكي ليوئنديبي، المأخوذة من  89.250دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1.275.000بمبلغ 

تنفيذ دعم البداية السريعة لل 5ت الطوعية اإلضافية المقدمة من مجموعة من بلدان بخالف بلدان المادة المساهما

 التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، على أساس الفهم بأن: 

ن لدى من قبل حكومة الصيعلى تعديل كيغالي يتاح أي تمويل آخر ما لم يودع صك التصديق لن  )أ(

 يورك؛ّر األمم المتحدة في نيوجهة اإليداع في مق

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من  257.500طن متري ) 250سيتم حسم كمية  )ب(

مستدامة في استهالك المواد ال ةمجمعمن نقطة البداية للتخفيضات ال 245fa-الهيدروفلوروكربون

 ؛أن يتم تحديدها بمجرد الهيدروفلوروكربون
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شهرا  من تحويل األموال إلى برناامج األمام المتحادة اإلنماائي،  24المشروع في غضون  تمامسيتم إ )ج(

ة المشروع يتضامن معلوماات مفصال تمامشامل في غضون ستة أشهر من إ تماموسيتم تقديم تقرير إ
 عن:

تكاليف رأس المال اإلضافية المؤهلة لكافة المعدات والمكّونات األخرى، بما في ذلك تلك  (1)

 لممولة بموجب المشروع؛غير ا

تكاليف التشغيل اإلضافية، بما في ذلك المعلومات المفّصلة عن الصيغ التي تم تطويرها  (2)

 واستخدامها، باإلضافة إلى التحسين الذي تم تحقيقه في تخفيض الكثافة؛

التنفيذ ، والعوامل ذات الصلة التي سهلّت تحويلأية وفورات محتملة متكبدة خالل عملية ال (3)

)على سبيل المثال، ما إذا خضعت أي معدات أو لوازم تم شراؤها و/أو تركيبها إلى عملية 

 ذه العملية(؛تسعير/مناقصة تنافسية وتفاصيل ه

التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأية سياسات ذات صلة  (4)

 تعتمدها الحكومة؛ و

ة أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في موعٍد ال يتجاوز السانة أنه ستتم إعادة أي (5)

 المشروع. تمامالواحدة من تاريخ إ

 (82/77)المقرر 

( 902-أ إلى البروبان )ر 044-ر غاز التبريدو  أ134-استخدام الهيدروفلوروكربونمن تحول ال :إكوادور

 )اليونيدو( والتجارية في إيكاسا المنزليةصناعة الثالجات في أ( 600-وبيوتان )رزواإلي

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/48عرض ممثل األمانة الوثيقة  .270

وأعرب العديد من األعضاء عن ترددهم في الموافقة على المشروع، ويرجع ذلك جزئيا إلى المشروعات  .271

يقدم بالتالي أي مدخالت مجدية في المنطقة وألن القطاع كان قد تمت الموافقة عليه وأن المشروع لم  المتعددة في نفس

المناقشة بشأن المبادئ التوجيهية للتكاليف. وحقيقة أن تكاليف التشغيل اإلضافية غير مطلوبة ذكرت أيضا على أنها 

تشكل مشكلة، إذ أنها يمكن أن تعرقل قدرة اللجنة التنفيذية على الحصول على معلومات واقعية بشأن تكاليف التشغيل 

شروع التي سيتم استخدامها لتحديد عتبات فاعلية التكلفة. وأضاف أحد األعضاء أن المشروع لم يستوفى اإلضافية للم

 (.ج)81/53و 79/45)ز( و78/3األهداف العامة للجنة التنفيذية على النحو المذكور في المقررات 

  أ134-دروفلوروكربوناستخدام الهياللجنة التنفيذية عدم الموافقة على مقترح المشروع للتحول من  وقررت .272

صناعة الثالجات المنزلية والتجارية في في أ( 600-وبيوتان )رز( واإلي290-أ إلى البروبان )ر 404-ر غاز التبريدو

 في إكوادور. إيكاسا

 (82/78)المقرر 

رغاوي ألواح  في تصنيعالهيدروفلوروأوليفان لى إأ 134-الهيدروفلوروكربون منتحويل مصر: ال

 (يوئنديبي) (لجيشامصنع )البوليوريتان 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/49ممثل األمانة الوثيقة قدم  .273
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تنص وأعرب األعضاء عن خيبة أملهم ألن المشروع قد ُطرح، ال سيما أن المبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية  .274

عندما ال يكون هناك اتفاق بين األمانة والوكالة المنفذة بشأن التكاليف.  روعاتأنه ال ينبغي عرض المش على

 يتعين تطويرهاالتي  التركيباتتكرار التكنولوجيا ونضجها، لوحظ أن قابلية األمانة فيما يتعلق ب شواغلباإلضافة إلى و

التزام  أنه ال يوجدي مصر، وسيتم استخدام التكنولوجيا في مصنع واحد فقط فأنه في إطار المشروع غير معروفة، و

 ية.اتتنفيذ أي تدابير سياسبمن حكومة مصر 

أ إلى 134-وفلوروكربونالهيدراللجنة التنفيذية عدم الموافقة على مقترح المشروع للتحويل من  وقررت .275

 في مصر. الهيدروفلوروأوليفان في تصنيع ألواح رغاوي البوليوريتان )مصنع الجيش(

 (82/79)المقرر 

 تصنيع في( أ 006-ر) واأليزوبوتان( 290-ر) البروبان إلى الهيدروفلوركربون منالتحويل  تايلند:

 )البنك الدولي( Pattana Intercool Co. Ltd شركة في التجارية التبريد أجهزة

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59األمانة الوثيقة  ممثلعرض  .276

 في التطبيق، لتكرار عالية بقابلية ويتسم مرة، ألول تقديمه تم اقتراح وأُعِرب عن دعم عام للمشروع، وهو .277

 أن غير. اآلن فيه حتى المشاريع من قليل عدد على يوافق إال ولم النمو، وسريع كبير تصنيع مركز يوجد بها منطقة

 فهم على يؤثر قد مما للمشروع، المعلنة التكلفة فعالية من يغيّر الكبير المشترك التمويل أن من حذر األعضاء أحد

 من فسيكون المشروع، على الموافقة تمت إذا وأضاف أنه، بالتالي،. عند التطبيق للمشروع اإلضافية للتكاليف اللجنة

 المتعلقة بتكلفة التوجيهية المبادئ بشأن للمناقشة مدخالت لتوفير المفصلة اإلضافية التكلفة بيانات ضمان إتاحة المهم

 .الهيدروفلوروكربون

المواد  مناللجنة التنفيذية أن توافق على مقترح المشروع للتحويل  قررتوعقب المشاورات غير الرسمية،  .278

 شركة في التجارية التبريد أجهزة تصنيع في( أ 600-ر) واأليزوبوتان( 290-ر) البروبان إلى يةالهيدروفلوركربون

Pattana Intercool Co. Ltd  16.516دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  183.514تايلند، بمبلغ 

دوالرا أمريكيا للبنك الدولي، المأخوذة من المساهمات الطوعية اإلضافية المقدمة من مجموعة بلدان بخالف بلدان 

 لى أساس الفهم بأن:لدعم البداية السريعة لتنفيذ التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، ع 5المادة 

تايلند لدى جهة من قبل حكومة على تعديل كيغالي يتاح أي تمويل آخر ما لم يودع صك التصديق لن  )أ(

 يورك؛اإليداع في مقّر األمم المتحدة في نيو

طن متري من مكافئ  12.555)أ 134-من الهيدروفلوروكربونطن متري  8,78سيتم حسم كمية  )ب(

ة المستدامة في المواد مجمعن نقطة البداية للتخفيضات الثاني أكسيد الكربون( م

 ؛أن يتم تحديدها بمجرد الهيدروفلوروكربونية

، وساايتم تقااديم البنااك الاادوليشااهرا  ماان تحوياال األمااوال إلااى  24المشااروع فااي غضااون  تمااامساايتم إ )ج(

 المشروع يتضمن معلومات مفصلة عن: تمامشامل في غضون ستة أشهر من إ تمامتقرير إ

تكاليف رأس المال اإلضافية المؤهلة لكافة المعدات والمكّونات األخرى، بما في ذلك تلك  (1)

 غير الممولة بموجب المشروع؛

 تكاليف التشغيل اإلضافية؛ (2)
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، والعوامل ذات الصلة التي سهلّت التنفيذ تحويلة خالل عملية التحققأية وفورات محتملة م (3)

خضعت أي معدات أو لوازم تم شراؤها و/أو تركيبها إلى عملية )على سبيل المثال، ما إذا 

 ذه العملية(؛تسعير/مناقصة تنافسية وتفاصيل ه

ياسات ذات صلة التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأية س (4)

 تعتمدها الحكومة؛

 معلومات عن تنفيذ مكون الخدمة، حيثما ينطبق؛ و (5)

ستتم إعادة أية أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في موعٍد ال يتجاوز السانة  أنه (6)

 المشروع. تمامالواحدة من تاريخ إ

 (82/80)المقرر 

شركة ناعة الثالجات المنزلية في ن في صاوتإلى األيزوب 134a -الهيدروفلوروكربون زمبابوي: التحويل من

 (يوئنديبي وحكومة فرنسا) كابري

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/62ممثل األمانة الوثيقة قدم  .279

كان بعض األعضاء مترددين في دعم المشروع، قائلين إنه لم يتغير بشكل كبير منذ تقديمه في البداية في و .280

المماثلة في قطاع التبريد المنزلي.  اتعواالجتماع الحادي والثمانين، وأن اللجنة وافقت بالفعل على عدد من المشر

د آخرون الموافقة، مشيرين إلى أن االقتراح المعدل تضمن معلومات عن تكاليف التشغيل اإلضافية والتمويل أيو

على  يتمتع بالقدرة. وسلط أحد األعضاء الضوء على حقيقة أن التحويل إلى األيزوبيوتين المطلوبالمشترك، حسب 

على إحداث االحترار العالمي. باإلضافة إلى ذلك، بدائل ذات قدرة منخفضة  باستخدام إنتاج عدد كبير من المنتجات

المشروع هو األول من نوعه في أفريقيا سيتم اعتماده، وهو جانب إيجابي مهم، ويمكن أن يكون قابالً هذا سيكون 

 كبير.ذوي حجم االستهالك الللتكرار في البلدان 

 منمقترح المشروع للتحويل اللجنة التنفيذية أن توافق على  قررتوعقب المشاورات غير الرسمية،  .281

 SME) كابري شركة في يةمنزليال التبريد أجهزة تصنيع في( أ 600-ر) األيزوبوتان إلى ـ134-الهيدروفلوروكربون

Harare)  دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف  326.954دوالرا أمريكيا، يتألف من مبلغ  .841462في زمبابوي، بمبلغ

دوالرا  13.000دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  100.000ليوئنديبي، و 22.887دعم الوكالة البالغة 

 أمريكيا لحكومة فرنسا، على أساس الفهم بأن:

زمبابوي لدى من قبل حكومة على تعديل كيغالي يتاح أي تمويل آخر ما لم يودع صك التصديق لن  )أ(

 يورك؛جهة اإليداع في مقّر األمم المتحدة في نيو

طن متري من مكافئ  20.735)أ 134-من الهيدروفلوروكربونطن متري  14,50سيتم حسم كمية  )ب(

 استهالكثاني أكسيد الكربون( من نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في 

 ؛أن يتم تحديده بمجرد الهيدروفلوروكربون

، وسيتم يوئنديبي وحكومة فرنساشهرا  من تحويل األموال إلى  24المشروع في غضون  تمامسيتم إ )ج(

 المشروع يتضمن معلومات مفصلة عن: تمامأشهر من إ شامل في غضون ستة تمامتقديم تقرير إ

تكاليف رأس المال اإلضافية المؤهلة لكافة المعدات والمكّونات األخرى، بما في ذلك تلك  (1)

 غير الممولة بموجب المشروع؛
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 تكاليف التشغيل اإلضافية؛ (2)

التي سهلّت التنفيذ  ، والعوامل ذات الصلةتحويلة خالل عملية الحققأية وفورات محتملة مت (3)

)على سبيل المثال، ما إذا خضعت أي معدات أو لوازم تم شراؤها و/أو تركيبها إلى عملية 

 ذه العملية(؛تسعير/مناقصة تنافسية وتفاصيل ه

ياسات ذات صلة التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات التي يتم تصنيعها وأية س (4)

 تعتمدها الحكومة؛

م إعادة أية أموال متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في موعٍد ال يتجاوز السانة أنه ستت (5)

 المشروع. تمامالواحدة من تاريخ إ

 (82/81)المقرر 

 والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارةاستعراض نظام التكاليف اإلدارية: الرسوم   :من جدول األعمال 10البند 

 )و(( 79/41المشروعات )المقرر 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63ممثل األمانة الوثيقةعرض  .282

، وخاصة وحدات إدارة المشروعرهم للورقة التى ساعدتهم على فهم جوانب وأعرب األعضاء عن تقدي .283

ألف التفاقات اللجنة التنفيذية بشأن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد  -5االفتقار لالستخدام المتسق للتذييل 

األدوار والمسؤوليات المحددة لوحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل توضيح 

األدوار المقدمة في الوثيقة ال تسمح بفهم واضح للفرق بين . ومع ذلك، قال أحد األعضاء إن المعلومات الوطنية

 :. واقترح إعداد تحليل تكميلي أكثر تفصيالوالمسؤوليات المحددة لوحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية

ب بموج واإلبالغ عنها 7في جمع بيانات المادة  وحدة األوزون الوطنيةفي ما يتعلق ب وحدة إدارة المشروعلدور 

بالمقارنة بتمويل التعزيز المؤسسي لوحدات  وحدات إدارة المشروع؛ والبيانات المالية عن تمويل البروتوكول

 الوطنيةاألوزون وحدات و وحدات إدارة المشروعاألوزون الوطنية، حسب البلد، ومستوى االتساق في التفاعل بين 

روفلوروكربونية؛ وأيضا إلى تقديم معلومات عن أدوار في دعم تنفيذ مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلو

ومسؤوليات وحدات إدارة المشروع ووحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة، وعملية التحقق والتكاليف 

المرتبطة بها، كمدخالت في المناقشات المستقبلية بشأن الرصد والتحقق واإلبالغ عن تنفيذ أنشطة إزالة المواد 

 .لألوزون. وتم االتفاق على أن تعد األطراف المهتمة مشروع مقرر بهذا الشأن المستنفدة

 اللجنة التنفيذية: قررتوالمناقشات غير الرسمية، هذا وعقب عرض مشروع المقرر  .284

أن تحاط علما بتحليل الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات والمدى الذي يمكن  )أ(

الوارد في الوثيقة  ()و(79/41فيه بالواجبات اإلدارية لمؤسسات أخرى )المقرر للوكاالت أن تعهد 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63؛ 

أن تطلب إلى األمانة أن تعد، لالجتماع الثالث والثمانين، بالتشاور مع الوكاالت المنفذة، وثيقة تقدم  )ب(

ت التعزيز المؤسسي، تحليال مفصال حسب البلد بشأن وحدات إدارة المشروعات، ومشروعا

دة على لمساعوالوكاالت المنفذة، بما في ذلك بالعالقة إلى: األنشطة والتمويل في إطار برنامج ا

ر األخرى لعناصاالمتثال التابع ليونيب؛ والوحدات األساسية ليوئنديبي، ويونيدو والبنك الدولي وا

 المستوى الوطني؛ و من نظام التكاليف اإلدارية؛ ومعلومات عن التحقق المستقل على
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األدوار والمسؤوليات ، أن تدرج من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة ،5أن تطلب من بلدان المادة  )ج(

هاء من عند االنت ألف – 5التذييل  فيالوطنية األوزون وحدة و وحدة إدارة المشروعالمحددة ل

الخاضعة  لمواداعددة السنوات إلزالة صياغة اتفاقها مع اللجنة التنفيذية بشأن الخطط الوطنية المت

 للرقابة.

 (82/82)المقرر 

 المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال :من جدول األعمال 11البند 

 للمواد الهيدروفلوروكربونيةلتدريجي ض ايخفالتالمتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم  المسائلجميع  (أ)

 )ج(( 80/76)المقرر 

وبعد تقديم الوثيقة، تناول عددا من  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64قدم ممثل األمانة الوثيقة  .285

 التعليقات والمسائل المقدمة من األعضاء.

عندما سئل عن حالة الرصد والتحقق واإلبالغ ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد، و .286

من  5والجدول  83الى  77كفاءة استخدام الطاقة في الفقرات من عن لومات نه قد جرى جمع المعإقال ممثل األمانة 

ها في سياق قطاع التحقق منالوثيقة، وال توجد حاليا أي وسيلة منظمة لرصد التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة و

شار الى أن إدخال الخدمة. وفيما يتعلق بكيفية إسهام عمليات اإللغاء في اعتماد التكنولوجيات غير العينية، أ

إالّ أن  .التكنولوجيا الجديدة ال يحدث عموما في قطاع خدمة التبريد بالنظر الى أن الخدمة تقدم على المعدات الموجودة

كما تبرزه  العمالء،حتياجات بتصميم وتركيب نظم لتلبية ا م في القطاع الفرعي للتجميع والتركيبوالشركات تق

شاف كيفية تأثير هذه القطاعات الفرعية في اعتماد التكنولوجيات المنخفضة القدرة على حاجة الى استك وهناكالوثيقة، 

لتدريجي ض ايخفالتاالحترار العالمي. وفيما يتعلق بالتآزر بين أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و

 ،ووضع معايير لها تأثير على كليهما قال إن األنشطة مثل تدريب الفنيين ،لهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريدل

 واقترح أن تتولى األمانة متابعة العمل بالنظر الى أن الوثيقة لم تلخص التآزرات النوعية التي تركز عليها.

بالغة وردا على تساؤل بشأن المؤسسات الوطنية ومستوى ملكيتها، أشار إلى أن األمانة ترى أن الملكية  .287

أن  ينبغيوترى أن األنشطة التي تهدف الى تيسير إدخال تكنولوجيات منخفضة القدرة على االحترار العالمي األهمية 

من الوثيقة وسائل ممكنة  92وقد أدرجت الفقرة  ؛تركز على تعزيز المؤسسات وليس مجرد إجراء عملية اإلزالة

القوة لتيسير التحول الى الملكية  نظم بالغيتعين أيضا توفير نظام مللتعزيز المؤسسي ودعم أصحاب المصلحة. وس

المسؤوليات د هي أيضا تحديالوطنية. وعقب مالحظاته، شدد العضو الذي أثار في األصل المسألة على أن الملكية 

مثلما يحدث في عملية اعتماد الفنيين في  ،توضيحها بخرائط للهياكل المؤسسيةوالقيادة للمؤسسات الوطنية، التي يمكن 

 لخدمة.قطاع ا

أن عددا من الفنيين دون تدريب رسمي يعرض على التحدي المتمثل في  الضوء أيضاممثل األمانة  سلطو .288

وخاصة تلك التي تستخدم  ،البلدان لمواجهة الحاجة الى تهيئة بيئات إلدخال التكنولوجيات البديلة بصورة منظمة وآمنة

بعد ذلك أن احتياجات قطاع الخدمة أحد األعضاء ل. وأكد ثاني أكسيد الكربون أو غازات التبريد القابلة لالشتعا

وهو األمر الذي  ،إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونعن لهيدروفلوروكربون لتدريجي لض ايخفالتستزداد في إطار 

 يتعين أخذه في االعتبار خالل المناقشات بشأن المبادئ التوجيهية.

المتعلق بالمعوقات أمام التغلغل األوسع للتكنولوجيات البديلة واقترح أحد األعضاء أن القسم في الوثيقة  .289

يتضمن صيغة تشير الى أن الخدمة  هبالنظر الى أن ،المنخفضة القدرة على االحترار العالمي وضع في غير موضعه

مة يقدمه الصندوق المتعدد األطراف من دعم وهو خد تؤثر في اعتماد التكنولوجيات ولذا لم تتواءم في سياق ما

 المعدات المركبة فعال.
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ن جميع الجوانب ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم عبالوثيقة األولية  علمااللجنة التنفيذية  أحاطتو .290

في الوثيقة  ة)ج(( الوارد 80/76)المقرر  يةلهيدروفلوروكربونلتدريجي للمواد اض ايخفالت

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64. 

األطراف خالل االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول موجز لمداوالت  )ب(

مونتريال واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم 

 )ب((81/67االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة )المقرر 

 .Add.1والضميمة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65تينمانة الوثيققدم ممثل األ .291

نظر في سياق المناقشات التتطلب  XXX/5من المقرر  7و 2و 1الى أن الفقرات  عضاءوأشار أحد األ .292

وقد يطلب من األمانة االضطالع بأعمال  .المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، ويتعين أخذها بعناية خالل المشاورات

 شأن بعض العناصر.إضافية ب

كعضو ، الذي حضر االجتماع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةقدم ممثل  ،بعد ذلكو .293

على النحو الوارد في الوثيقة  ،تهمعلومات عن العرض المقدم من حكوم ،فرنسافي الدائرة التي تقودها  مختار

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.3كيفية لبيان طوعية للصندوق المتعدد األطراف تستخدم  ة، لتقديم مساهم

 .7وخاصة الفقرة  XXX/5المقرر تفعيل 

إعداد  ،ألعمالمن جدول ا)د( 11تحت البند  XXX/5وأعقب ذلك مناقشات عما إذا كان يتم مناقشة المقرر  .294

: مشروع المعايير 5في بلدان المادة لمواد الهيدروفلوروكربونية للتمويل التخفيض التدريجي المبادئ التوجيهية 

أو بصورة منفضلة. ويسري نفس السؤال على العرض المقدم من حكومة  )و((81/67)المقرر  الخاصة بالتمويل

جين ووافق األعضاء على عقد هن. وأعرب عن التأييد لكل الالشماليةلبريطانيا العظمى وأيرلندا  المملكة المتحدة

 مناقشات رسمية بشأن هذه المسألة.

. وتم اقتراح أن الطلب في XXX/5لمقرر لاللجنة مسألة استجابتها غير الرسمية، تناولت  المناقشاتعقب و .295

كن أن يدرج في برنامج عملها لعام موظفى الرصد والتقييم ويم ةتمشى مع عمل كبيريمن منطوق المقرر  5الفقرة 

، اتفق وعلى ذلك الضوء ،من منطوق المقرر 7و 2و 1. ويمكن للجنة أيضا أن تواصل التقدم المتعلق بالفقرات 2019

 األعضاء على النظر في مشروع مقرر بهذا الشأن.

عضاء الكثير من األلم وعند النظر في عرض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، تك .296

، وأعرب البعض أيضا عن الطاقةاستخدام عمل في مجال مهم لكفاءة الوأعربوا عن تقديرهم للمساهمة السخية لدعم 

. وظلت أسئلة عن كيفية استخدام األموال وتشغيلها وما هى الشروط الوقت للنظر في المقترح ضيقالقلق بشأن 

من  10طار عمل المادة إفي  ةمحدود سلطةمن أن اللجنة لديها  أحد األعضاءالمرتبطة بكيفية استخدام األموال. وحذر 

للجنة أن تظل بروتوكول مونتريال، وال ينبغى تشويهه من قبل معايير مؤسسات أخرى تود توفير التمويل؛ وتحتاج ا

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، قال ممثل ةاغل المثاروفي إطار واليتها وتحافظ على تركيزها. وعند تناول الش

مكان على المساهمة، بحيث تنفق فقط على كفاءة هو وضع شروط قليلة قدر اإل تهحكومإن هدف وأيرلندا الشمالية 

 يذية تضع شروط االستخدام.الطاقة، وإال ندع اللجنة التنفاستخدام 

لوحظ أن اللجنة مطلوب منها أن تتخذ مقررا بشأن المسألة في االجتماع الحالى، نظرا لوجوب تحويل و .297

 .2018األموال قبل نهاية عام 

المملكة المتحدة وفي مناقشة الحقة، حث العديد من األعضاء على الموافقة على المساهمة من حكومة  .298

للمبادرة، قالت  اودعمه ا. غير أن إحدى العضوات، مع إعادة اإلعراب عن تقديرهندا الشماليةلبريطانيا العظمى وأيرل
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إنه نظرا للشواغل المثارة إزاء التقديم المتأخر للمعلومات عن هذا العرض إلى اللجنة التنفيذية قبل أيام قليلة فقط من 

 .آثار قانونية وسياساتيةما يرتبط به من ض وبداية االجتماع، فإن وفدها يحتاج إلى وقت إضافي للنظر في العر

بخصوص إمكانية قبول المساهمة على أساس مؤقت، وما إذا كانت اآللية التي تم  وأثيرت تساؤالت .299

استخدامها لقبول المساهمات الطوعية اإلضافية الواردة من مجموعة من البلدان المانحة لتمويل أنشطة لتنفيذ التخفيض 

دروفلوروكربونية يمكن استخدامها في الوضع الحالي. وقال أمين الخزانة، عند الطلب منه تقديم التدريجي للمواد الهي

واإلقرار بها كإيرادات مؤجلة، تستخدم فقط بناء على توجيهات من مقرر  اتفسيرات، إن المساهمات يمكن استالمه

محدد من قبل اللجنة التنفيذية. وفي حالة المساهمات الطوعية اإلضافية للتخفيض التدريجي للمواد 

نوايا وخطابات ال ةالهيدروفلوروكربونية، استخدم نوعان من األدوات الستالم األموال: االتفاقات مع الجهات المانح

تلك األداتين قد انتهى مفعولهما وهناك حاجة إلى مقرر جديد من اللجنة التنفيذية من أجل  مومعظ .ةحمن الجهات المان

استالم المساهمة الجديدة. وأضاف أحد األعضاء أن الموافقة على المساهمات الطوعية اإلضافية المستلمة لتمويل 

يدروفلوروكربونية قد سبقتها عملية مشاورات لمدة سنتين سمحت لغير أنشطة لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد اله

ولفهم كيفية تجنب أي تأثير على القوانين والسياسات الالزمة الموافقات بوقت كاف للحصول على  5بلدان المادة 

 المحلية.

للموافقة  وعلى أساس المعلومات المقدمة من أمين الخزانة، أعرب العديد من األعضاء عن دعمهم الكبير .300

، أن تستكشف اللجنة التنفيذية، XXX/5من المقرر  7المؤقتة على المساهمة. وطلب أحد األعضاء، مشيرا إلى الفقرة 

حشد موارد إضافية، قائال إن في حوار مع أمانة األوزون، وبالتنسيق مع الصناديق والمؤسسات المالية األخرى، 

اإلضافة إلى تحديد سابقة وتعرض تنفيذ تعديل كيغالي للخطر. وقال رفض العرض يمكن أن تكون له آثار قانونية، ب

عضو آخر، مشيرا إلى أن المسألة الرئيسية هي ضيق الوقت، إن الموافقة ينبغي النظر فيها على أساس استثنائي 

 فحسب وينبغي أال تعد سابقة.

ساهمة طوعية من حكومة بالعرض لم علمااللجنة التنفيذية  أحاطتوعقب مناقشات غير رسمية إضافية،  .301

 .المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 اللجنة التنفيذية: قررتوباإلضافة إلى ذلك،  .302

مداوالت األطراف خالل االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية بموجز اإلحاطة علما  )أ(

ألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع الثالثين ل

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة )المقرر 

 ؛Add.1والضميمة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65، الوارد في الوثيقتين)ب((81/67

في األنشطة التمكينية بالعالقة إلى  التي تشترك 5توفير المرونة لألطراف العاملة بموجب المادة  )ب(

التمويل  تخداملك، من أجل تنفيذ األنشطة التالية باسذتنفيذ تعديل كيغالي، إذا رغبت في القيام ب

 الموافق عليه بالفعل:

وتكييف الهواء  وضع وإنفاذ السياسات والقواعد لتجنب النفاذ في السوق لمعدات التبريد (1)

 جدية من حيث كفاءة استخدام الطاقة؛والمضخات الحرارية غير الم

النهوض بالحصول على التكنولوجيات الفعالة من حيث كفاءة استخدام الطاقة في هذه  (2)

 القطاعات؛

التدريب المستهدف بشأن الترخيص، والسالمة والمعايير، وزيادة التوعية وبناء القدرات  (3)

 زيزها؛على كفاءة استخدام الطاقة وتع حفاظالذي يهدف إلى ال
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أن تطلب إلى األمانة أن تعد ورقة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين، تصف  )ج(

عاة ، مع مراXXX/5من المقرر  2، والفقرة XXVIII/2من المقرر  16الوسائل لتفعيل الفقرة 

 مة أوالقائمعايير ومؤشرات األداء، وآليات التمويل المرتبطة بخطط قطاع الخدمة في الخطط 

 لمنخفض؛حجم االجديدة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوية بالنسبة لبلدان استهالك ال

لب كذلك إلى اللجنة التنفيذية أن تعد ورقة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين، طأن ت )د(

شد التي تقوم بحذات الصلة ية تقدم، كخطوة أولى، معلومات عن الصناديق والمؤسسات المال

 الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد

ها ستخدمت، بما في ذلك الطرائق التي فالهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد األطرا

ات نفذة لطلبت المتنفيذ الوكاال إلى البلدان النامية وإمكانيةتلك المؤسسات لتوفير مثل هذه الموارد 

 التمويل المشترك لتلك الموسسات؛

، والفقرة XXVIII/2من المقرر  22أن تناقش، في اجتماعها الثالث والثمانين، وسائل تفعيل الفقرة  )ه(

 ، بما في ذلك:XXX/5من المقرر  5

لتكنولوجيات اإلحالل على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها  حفاظالمبادرات المتعلقة بال (1)

تكييف بريد وبإمكانية منخفضة االحترار العالمي أو معدومة االحترار العالمي في قطاع الت

 الهواء والمضخات الحرارية؛ مثل:

 منهجيات لتحديد حجم التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة؛ أ.

 و تعزيزها؛على كفاءة استخدام الطاقة و/أ حفاظالتدخالت التقنية المتعلقة بال ب.

المسائل المتعلقة بالتكاليف مثل التكاليف اإلضافية المرتبطة بها، وفرص السداد وتكاليف  (2)

 الرصد والتحقق؛

 المنافع البيئية المحتملة، وخصوصا تلك المرتبطة بالمناخ؛ (3)

ثالث والثمانين، موجزا لتقرير الأن تطلب إلى األمانة أن تعد، لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها  )و(

ما يتعلق قة فيفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطا

 أعاله. )ه(بالمسائل المحددة في الفقرة الفرعية 

 (82/83)المقرر 

المستدامة لقطاعي االستهالك ة مجمعلتحديد نقطة بداية للتخفيضات ال منهجيةاالعتبارات الرئيسية لوضع  ج(

 ((ه)81/67واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي )المقرر 

، قائال إنها كانت وثيقة معلومات أولية تهدف UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66قدم ممثل األمانة الوثيقة  .303

 أن المناقشات وأشار الرئيس الى .المناقشات في اللجنة التنفيذية، ولذا لم تتضمن أي توصيات سياساتية رشادالى إ

جري في ة المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي سوف تبشأن نقطة البداية للتخفيضات المجمع

. ولذا ستحال 5لمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة لتدريجي لاتخفيض ال مويلتسياق وضع مبادئ توجيهية ل

 تخفيضال مويللت)د( من جدول األعمال، وضع مبادئ توجيهية 11البند  المسألة الى فريق االتصال المشكل تحت

 (.(ه)81/67لتمويل )المقرر المعايير الخاصة بامشروع  :5لمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة لتدريجي لا
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ة مجمعلتحديد نقطة البداية للتخفيضات ال منهجيةباالعتبارات الرئيسية لوضع  علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت .304

في الوثيقة  ة(( الوارده)81/67المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي )المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66. 

ملة ن العاللمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدا تخفيض التدريجيال مويلوضع مبادئ توجيهية لت (ح)

 )و(( 81/67لتمويل )المقرر لخاصة بامعايير اال: مشروع 5بالمادة 

 .Add.1واإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67ن يالوثيقت عرض ممثل األمانة .305

، من جدول األعمال (ب)11استخدام الطاقة التى أثيرت تحت البند تسليما بحقيقة أن المسائل المتعلقة بكفاءة و .306

ضافية للصندوق من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا إومقترح مساهمة  XXX/5أي المتابعة المحددة للمقرر 

كانت محل مناقشات غير  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.3 الوثيقة وأيرلندا الشمالية الوارد فيالعظمى 

رسمية من قبل فريق من األعضاء المهتمين لتحديد ما إذا كان من الواجب مناقشتها منفصلة أو في سياق المبادئ 

لتمويل وضع مبادئ توجيهية المعني بتصال الفريق ا إعادة تشكيلاللجنة التنفيذية على  وافقت، مويلالتوجيهية للت

في االجتماع الحادى والثمانين، مع  ذى تشكلال 5في بلدان المادة  روفلوروكربونيةللمواد الهيد التخفيض التدريجي

 .)بلجيكا( لمزيد من مناقشة المسألة نسقنفس الم

 تقريره، شرح المنسق أن الموضوعات األربعة الرئيسية قد تم مناقشتها. ديموعند تق .307

في استهالك المواد ة المستدامة مجمعوكان أول موضوع هو نقطة البداية للتخفيضات ال .308

الهيدروفلوروكربونية. ونظر فريق االتصال في الوحدات التي سيتم استخدامها لقياس التخفيضات وفي منهجية تحديد 

نقطة البداية. وفيما يتعلق بالوحدات التي سيتم استخدامها، أعرب بعض األعضاء عن رغبتهم في استخدام األطنان 

تحويلها، بينما ذكر  من إن األطنان المترية تعكس اإلنتاج الفعلي للمصانع التي تالمترية لغرض حساب التكاليف، قائلي

عمليات نان مكافئ ثاني أكسيد الكربون ينبغي استخدامها للتخفيضات من أجل قياس األثر البيئي لطأعضاء آخرون أن أ

بشأن استخدام أيهما بمجرد التأكد  لتحويل. واقترح بعض األعضاء استخدام كال وحدتي القياس في البداية واتخاذ قرارا

من منافع ومساوئ كل نهج. وفيما يتعلق بالمنهجية العامة لتحديد نقطة البداية، لم تقدم أي مقترحات محددة. غير أن 

هناك بعض المقترحات بشأن العناصر التي يمكن النظر فيها عند تحديد نقطة البداية، وخصوصا إدراج البوليوالت 

، مع 5ي نقطة البداية، على أساس أن مثل هذا االستهالك سيتم رصده ومراقبته من جانب بلدان المادة السابقة الخلط ف

لتلك المواد الهيدروفلوروكربونية. واقترح كذلك أنه من أجل  نسقمالحظة عدم وجود أي تحديث لرموز النظام الم

من  1في المائة لبلدان المجموعة  20دريجي )عدم إدراج نهاية التخفيض الت، ينبغي 5اإلنصاف لجميع بلدان المادة 

( في نقطة البداية ألن تخفيض ذلك الجزء من مجموع 5من بلدان المادة  2في المائة للمجموعة  15و 5بلدان المادة 

 وهناك حاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في هذه المسألة. األطنان لم يكلف به من جانب بروتوكول مونتريال.

فيما يتعلق بالزيادة في تمويل بلدان حجم االستهالك الثاني هو قطاع خدمة التبريد. وع وكان الموضو .309

 ،XXVIII/2من المقرر  16المنخفض عند استبدال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الخدمة تمشيا مع الفقرة 

ال بدائل المواد اقترح أحد أعضاء فريق االتصال أن يطلب من األمانة إعداد المعايير المتعلقة بإدخ

الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند التخفيض 

عض أن المسألة ينبغي النظر فيها بالتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك مؤشرات األداء. وبينما رأي ال

)ب( من جدول األعمال بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة على النحو المرتبط بالمقرر 11في إطار البند 

5/XXXة للتمويل. وفيما يتعلق لمسألة في سياق المبادئ التوجيهيضاء آخرون االستمرار في النظر في اع، رغب أ

عددا من األنشطة اإلضافية فيما  5دمة التبريد، حدد أعضاء اللجنة التنفيذية من بلدان المادة بحساب تكاليف قطاع خ

يتجاوز تلك األنشطة المنفذة بالفعل في إطار إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وكانت هذه األنشطة: بناء 

تجميع القطاع الفرعي للتعال؛ واألنشطة في غازات التبريد القابلة االشالقدرات في مجال تقييم المخاطر وإدارة 

على كفاءة استخدام الطاقة خالل التركيب والخدمة؛ وضمان استرداد مجموعة أوسع  حفاظ؛ وتعزيز و/أو الالتركيبو
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توضيحات فيما  ترض التخلص منها. والتمسغمن غازات التبريد، بالنظر إلى إمكانية كميات أكبر من الخالئط ل

د التمويل استنادا إلى األنشطة الضرورية لالمتثال بدال من على أساس السعر بالدوالر األمريكي يتعلق بفكرة تحدي

للكيلوغرام. وأوضحت األمانة أن ذلك يتسق مع النهج المستخدم في بلدان االستهالك المنخفض خالل إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

، وهو الموضوع الرئيسي الثالث للمناقشة، أعرب أعضاء فريق وفيما يتعلق بموضوع كفاءة استخدام الطاقة .310

وخصوصا  ،االتصال عن آراء مختلفة بشأن كيفية معالجة كفاءة استخدام الطاقة في سياق المبادئ التوجيهية للتمويل

)ب( من جدول األعمال، 11في إطار البند  تهامعالجمن األنسب  XXX/5ما إذا كانت فقرات محددة في المقرر 

موجز لمداوالت األطراف خالل االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول 

مونتريال واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن 

على اإلجراءات التي  موما. واشتملت المناقشات ع(()ب81/67المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة )المقرر 

ستكون مطلوبة من األمانة مع اإلشارة إلى المناقشات السابقة بشأن المبادئ التوجيهية لتمويل الهيدروفلوروكربون في 

ي سياق االجتماعين الثمانين والحادي والثمانين، ولوحظ أن مسألة كفاءة استخدام الطاقة لم يتم مناقشتها بالتفصيل ف

هذه  تأخذوينبغي اإلجراءات المطلوبة لتفعيل المقررات في اجتماعي األطراف الثماني والعشرين والثالثين. 

اك إشارة أيضا إلى ناإلجراءات في االعتبار، عند الموافقة عليها، المسائل المتعلقة بالرصد واإلبالغ والتحقق. وه

حتملة مع المؤسسات األخرى التي أخذت في االعتبار كفاءة استخدام الطلب من األمانة بإعداد ورقة عن التفاعالت الم

 وخصوصا من حيث طرائق إجراءاتها والروابط الممكنة للوكاالت المنفذة. ،الطاقة

ود اتفاق بخصوص ما إذا كانت جوناقش فريق االتصال أيضا مسألة التخلص من المواد، بالرغم من عدم و .311

ها في إطار بند آخر من بنود جدول األعمال. وتسمليما بأن التخلص معالجتل أو ينبغي تتعلق بالمبادئ التوجيهية للتموي

رأي بعض األعضاء أنه، نظرا ألن التخلص لم يكن  ،XXVIII/2من المواد يعتبر مهما ومكلف به بموجب المقرر 

ة لتمويل التخفيض التدريجي يمثل تكلفة إضافية، ينبغي عدم مناقشته كجزء من المبادئ التوجيهي مطلوبا لالمتثال وال

، وخصوصا بالنسبة 5للمواد الهيدروفلوروكربونية. واعتبر أعضاء آخرون أن التخلص له أهمية أساسية لبلدان المادة 

لبلدان حجم االستهالك المنخفض، وأنه جزءا متكامال من المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد 

ر األعضاء مسائل أخرى مرتبطة بمسألة التخلص من المواد، مثال: أهمية موجز التقرير الهيدروفلوروكربونية. وأثا

عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛ والمبادئ التوجيهية المؤقتة للمشروعات التجريبية الموافق عليها الموجز 

التخفيض إلى أدنى حد من غازات من أجل في االجتماع الثامن والخمسين؛ والسياسات بشأن إدارة غازات التبريد 

 التبريد غير المرغوبة.

اللجنة التنفيذية أن تواصل مناقشة المبادئ التوجيهية لتمويل  قررتوعقب تفرير منسق فريق االتصال،  .312

: مشروع المعايير الخاصة بالتمويل، في اجتماعها 5التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

 الثالث والثمانين.

 (82/84المقرر )

 23-وكربونلهيدروفلورا يثانوال لمنتجا الرقابة علىبتكنولوجيات  ذات الصلةالجوانب الرئيسية  ( ه)

 (81/68 )المقرر

 تينالى تقرير في الوثيقاالنتباه استرعى ممثل األمانة وهو يقدم هذا البند  .313

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68   الرقابة على انبعاثات المنتج جدوى تكلفة، بشأن خيارات 1والتصويب 

وتقرير في الوثيقة  ،(ه)81/68، إعماال للمقرر 23-لهيدروفلوروكربونا ثانويال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6923-لهيدروكلوروفلورواي ثانو، بشأن خيارات الرقابة على انبعاثات المنتج ال 

 في األرجنتين.
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 ثانويال بتكنولوجيات الرقابة على المنتجوقال أحد األعضاء، وهو ينظر الى المسألة األوسع نطاقا المتعلقة  .314

ثاني أكسيد الكربون حتى يمكن قياس  كافئإنه سيكون من المفيد أن ترد البيانات محسوبة بم 23-لهيدرفلوروكربونا

 المصانع المزدوجةغالق إوينبغي إيالء اهتمام دقيق للخيار المتعلق ب .مختلف الخيارات جدوى تكلفة

والمنتج  22-وكربونالتي يمكن أن تمنع بصورة دائمة انبعاثات الهيدروكلوروفلور 22-لهيدروكلوروفلوروكربونل

لالستخدامات الخاضعة للرقابة،  23-الهيدروفلوروكربون نقل كما أبرز الفرق بين .23-الثانوي الهيدروفلوروكربون

 وفي هذه الحالة تعامل كمنتج، وللتدمير حيث تعامل في هذه الحالة كنفايات خطرة.

كان  23-لهيدروفلوروكربونا ثانويلا لومات المقدمة إن تدمير المنتجوقال عضو آخر إنه يبدو من المع .315

يف للرقابة على انبعاثات . غير أنه أشير الى أن أكثر الخيارات مردودية للتكالجدوى من حيث التكلفةاألسلوب األكثر 

للموقع، ولذلك ينبغي أن تعتمد خيارات الرقابة  يعتمد على األوضاع النوعية 23-لهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي ا

 .5والفريدة في كل من بلدان المادة  ع النوعيةعلى األوضا

على أساس  23-ووافق عضو آخر على أن من المهم التعامل مع الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون .316

مع مراعاة البنية التحتية الخاصة بالبلد والتكاليف النوعية للموقع. وسوف يسمح هذا النهج بتحديد  ،كل حالة على حدة

وذلك بهدف االنتقال بعيدا عن اختراق  ،ائمة وماهو الدعم اإلضافي المطلوب لتغيير الممارسات الجاريةالثغرات الق

في الغالف الجوي لتدميره. ولحسن الحظ  22-الناشئ عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 23-الهيدروفلوروكربون

. وعلى ذلك فإن مردودية 23-الهيدروفلوروكربونأن معظم المرافق العالمية لديها بنية تحتية للرقابة على انبعاثات 

الذي يجري تجنبه يمكن أن ينتج في  22-تكاليف اغالق المعمل مشكوك فيها حيث أن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

تكاليف الدعم لأماكن أخرى بنفس النتائج البيئية. ويتعين وضع نهج مرن شمولي في الحاالت التي يتعين فيها توفير 

الصندوق المتعدد إطار تكاليف التشغيل اإلضافية في تقديم الدعم لفإن الغرض من  ،وكمبدأ عام .ل اإلضافيةالتشغي

األطراف هو استخدامها كحافز العتماد التكنولوجيات الجديدة لفترة مؤقتة فقط يتوقع بعدها أن تدرج المنشأة هذه 

ويل محدودة ويتوقع حالتحليالت الحالية الى أن تكاليف التوتشير  .التكاليف في نموذج أعمالها وممارسات البيع لديها

من ستستفيد الذي يجري إزالته عالميا،  22-ى لديها معامل إنتاج للهيدروكلوروفلوروكربونتأن تلك المنشئات ال

م تجنب غير أن من المه .ارتفاع األسعار والتعامل مع المصروفات اإلضافية المتعلقة بإتباع عملية إنتاج مفيدة بيئيا

اإلضافي توليد الغير المطلوب و 22-خلق حوافز مضادة لإلنتاج اإلضافي للهيدروكلوروفلوروكربون

 في االنبعاثات بعد الدعم المرحلي. مستداموضمان الخفض ال 23-هيدروفلوروكربونلل

ومبادئ توجيهية للتعامل مع انبعاثات  إجراءاتاألولوية القصوى تتمثل في صياغة  وقال عضو آخر إن .317

التزام جانب الحذر لدى تحديد قال أيضا إنه ينبغي قبل البدء في دراسة الحاالت الفردية. و 23-الهيدروفلوروكربون

التكاليف جزءا من فإن الترميد كان يمثل  ،. فعلى سبيل المثال23-تكاليف التشغيل للرقابة على الهيدروفلوروكربون

 متكررة في المرفق وليس تكاليف التشغيل.السنوية ال

الذي أبلغ عنه مقال  23-االنخفاض الطفيف في انبعاثات الهيدروفلوروكربون حولل تساؤوردا على  .318

، وليس في UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68في الدورية العلمية الذي استشهد به في الوثيقة وآخرون  زسيموند

في  2016ممثل األمانة أنه في حين أن بيانات االنبعاثات لسنوات قبل عام  الوثيقة، أوضح تلكالبيانات الواردة في 

. ومازال العمل مستمرا 2016 عام بدأ ظهور اختالفات في شكل توقعات فيوآخرين كان في شكل توقعات،  زسيموند

 في المجتمع العلمي بشأن هذه المسألة.

في االرجنتين، قال أحد األعضاء  23-وفلوروكربونليهدرثانوي االمنتج ال وفيما يتعلق بمسألة الرقابة على .319

من المبكر بدرجة كبيرة النظر في تمويل فرعي لألرجنتين في هذا االجتماع حيث لم يقدم أي مقترح مشروع.  هإن

في  كان هقع في مرفق اإلنتاج المبلغ عنالترميد في الموإن  ،بعد أن نظر في أوضاع األرجنتين ،وأشار عضو آخر

يزيائية الجيدة ويمكن أن يعمل بدرجة أكبر من الفعالية التكاليفية مما قدر في السابق. غير أنه قد يكون من الظروف الف

. ويتعين كذلك توفير المزيد من الترميد طةحاإلضافية إلعادة تشغيل مالمفيد إجراء تقييم مستقل لتكاليف التشغيل 

 الموقع مع مراعاة تكاليف النقل. خترجالمعلومات عن تكاليف التدمير في أماكن 
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فإن بعض بنود  ،االستشاري كان بالغ الدقةالخبير وقال عضو من األرجنتين إنه في حين أن تقرير  .320

. كما يتعين توفير المزيد من 23-بما في ذلك حساب معدل انبعاثات الهيدروفلوروكربون ،المعلومات تحتاج الى تأكيد

وتكاليف النقل. وينبغي إيالء االهتمام لحقيقة أنه وفقا  ، والتسرب،واالنبعاثات المتطايرة ،البيانات عن تكاليف الرصد

 ،. وعالوة على ذلكسويقولذا فإنها غير قابلة للت ،تصنف االنبعاثات المتجنبة كنفايات خطرة ،للقانون األرجنتيني

قال إن  ،. وفي الختاملمركز الترميد عند النظر في تكاليف التشغيل المقترحة ينبغي مراعاة تكاليف الموظفين

إالّ أنه يتعين اتخاذ قرار على وجه السرعة بالنظر الى المواعيد المحددة الوشيكة  ،األرجنتين جاهزة ألي بدائل تقترح

 لالمتثال في إطار تعديل كيغالي.

 .سألةالم هلمواصلة النظر في هذ اتصالفريق  تشكيلاللجنة التنفيذية على  ووافقت .321

 اللجنة التنفيذية: قررتوبعد ذلك،  .322

اإلحاطة علما بالتقرير عن خيارات جدوى تكلفة الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي  )أ(

الواردة في الوثيقتين  )ه(81/68، عمال بالمقرر 23-الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68   ؛1والتصويب 

رات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي حاطة علما كذلك بالتقرير عن خيااإل )ب(

في األرجنتين، الواردة في الوثيقة  23-الهيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69؛ 

، في االجتماع من تقديم دوالرا أمريكيا ليونيدو من أجل تمكين الوكالة 75.000 مبلغالموافقة على  )ج(

 ستمكن األرجنتين، مقترح مشروع بشأن الخيارات التيالثالث والثمانين، بالنيابة عن حكومة 

 23-كربوناللتزامات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروتين من االمتثال حكومة األرجن

بموجب تعديل كيغالي، مع مراعاة المعلومات الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69ة ف والمنافع وتغطي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتكالي

الت ة بالمبادمتعلقالمرونة التقنية، والرؤية االقتصادية والمسائل اللوجستية والقانونية والمسائل ال

 بالعالقة إلى ما يلي:

إلنتاج  FIASAالترميد في الموقع في المصنع المزدوج  محطةإعادة تشغيل  (1)

 لة الثالثة لتكاليف القيام بذلك،، على أساس التقديرات المستق22-فلوروكربونروالهيدروكلو

الرصد  الترميد، واالمتثال للنفايات الخطرة، وتكلفة محطةبما في ذلك تكاليف تشغيل 

 ؛23-والتحقق من تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

 22-إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون FIASSA التعويض عن إغالق المصنع المزدوج (2)

كيغالي،  أو عند تصديق حكومة األرجنتين على تعديل 2020انون الثاني ك يناير/ 1بحلول 

 أيهما أقرب؛

الدائم من خالل التحويل  23-تدمير المنتج الثانوي الهيدروكلوروفلوروكربون (3)

-ربونالجديدة األخرى وخيارات التحزين إلدارة الهيدروفلوروك التحويل تكنولوجياتو

 ؛23

للتدمير خارج الموقع عن طريق تكنولوجيا معتمدة من  23-الهيدروفلوروكربونحن ش (4)

 اجتماع األطراف؛
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النظر في كل خيار من خيارات مقترح المشروع، بما في ذلك البيانات المقدمة حسب الفقرة الفرعية  )د(

اف ألطر أعاله، ومناقشة المعايير الخاصة بتمويل األنشطة المتعلقة بالتزامات االمتثال (ج)

 ؛5 المادة

 FIASSAأن تطلب إلى األمانة التعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء مراجعة تقنية لمصنع  )ه(

 من أجل تحديد تكاليف اإلغالق؛

دوالرا أمريكيا لتمكين األمانة من إجراء المراجعة التقنية المشار  50.000الموافقة على مبلغ قدره  )و(

 أعاله؛ و )ه(إليها في الفقرة الفرعية 

النظر في تطبيق اإلجراءات المحددة في المقرر الحالي، والمعايير الخاصة بتمويل األنشطة المتعلقة  )ز(

-دروفلوروكربون، عند االتفاق عليها، فيما يتعلق بضوابط الهي5بالتزامات االمتثال ألطراف المادة 

 األخرى. 5في أطراف المادة  23

 (82/85)المقرر 

األربعين  ن االجتماعع الناجمةمسائل ذات صلة بالصندوق المتعدد األطراف : جدول األعمالمن  12البند 

اف في مفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع الثالثين لألطرالللفريق العامل 

 بروتوكول مونتريال

التي تحتوي على مذكرة من األمانة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70الوثيقة  األمانةعرض ممثل  .323

للمواد التدريجي  التخفيضالمبادئ التوجيهية لتكاليف و: كفاءة استخدام الطاقة ما يليالمتعلقة ب المسائلبشأن 

موضوع بنود  امسألتين كانتأول العالمية. ونظراً ألن  11-الكلوروفلوروكربونوزيادة انبعاثات  الهيدروفلوروكربونية

 وطلبالعالمية.  11-الكلوروفلوروكربوناألمانة على مسألة انبعاثات  ةممثل ت، ركزعمالاأل جدولأخرى على 

بروتوكول مونتريال  في إطارلسياسات واإلجراءات لة عامة النظرت الما إذا كان بشأنتوجيهات اللجنة التنفيذية 

مدخالت كافية للوثيقة التي  تفي المذكرة شكل تي وردتوالصندوق المتعدد األطراف لضمان االمتثال المستمر ال

. XXX/3مفتوح العضوية عمالً بالمقرر الللفريق العامل الحادي واألربعين  أمانة األوزون إلى االجتماعها ستقدم

التعديالت  وبشأنألمانة ا إسناده إلىالعمل اإلضافي الذي قد ترغب في  بشأنتوجيهات اللجنة التنفيذية  أيضا وطلب

 )د( من جدول األعمال. 6في إطار البند  2019 عامل والتقييم رصدالبرنامج مشروع نة لالممك

، قدم األعضاء تعليقات عامة واقتراحات محددة تتعلق بكل من المعلومات التي ستقدم إلى عرضالبعد و .324

متعدد اللصندوق ا بها أن يجمع ق التي يمكنائمفتوح العضوية والطرالاالجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل 

على تحدي انبعاثات لكي يتغلب األطراف المعلومات ذات الصلة ويستخدمها ويحسن نظمه وإجراءاته 

 غير المبررة. 11-الكلوروفلوروكربون

-الكلوروفلوروكربون انبعاثات مسألةالكلمة عن وجهة نظر مفادها أن  تي أخذتال ىاألول ةالعضو توأعرب .325

واحدة من أخطر التحديات التي يواجهها بروتوكول مونتريال على اإلطالق. ومن شأن  كانتغير المبررة  11

من األهمية بمكان تحديد كان لذلك و. المستقبلكفل صحة البروتوكول وسمعته في تاالستجابة الناجحة لهذا التحدي أن 

متعدد األطراف أيضا، الالضعف التي قد توجد في إطار سياسات وإجراءات الصندوق  مواطنو بلفرص التحسين، 

من أجل تعزيز بروتوكول مونتريال وجميع مؤسساته. وجادلت لصالح تجاوز مجرد دراسة أطر السياسات أو نظم 

تقييم الوالتحقق. وينبغي أن يكون الهدف هو الحصول على تقارير متسقة من تلك األطر والنظم لتمكين  رصدال

 مسألة وُربطت. الحقيقيفي الوقت  الضعف مواطنو فرصديد المتعدد األطراف وتحالداء الصندوق الجاري أل

 باعير نع علميةإبالغ  ريرتقا ودجو دمع لمث، رىخأ لبمسائ ررةلمبا رغي 11-الكلوروفلوروكربون تنبعاثاا

. وكانت اللجنة التنفيذية في ركمشتبإنتاج 12 -الكلوروفلوروكربون درمص علی ورلعثا بةوصعو ونبرلکا ديورکل
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متعدد األطراف، والتي من شأنها الموقف يسمح لها بتقديم مدخالت محددة بشأن المشروعات التي يمولها الصندوق 

 .أن تسهم في العملية الجماعية إليجاد أفضل الحلول

 لمونتريا روتوكولب مع، لالمتثاا نضما فيدوراً  لعب افألطرا دلمتعدا وقلصندأن ا لىإ ةلعضوا ترشاوأ .326

األحكام المحددة في  عنينبغي تقديم معلومات إلى األطراف  الذو. لتنفيذيةا للجنةوا انلبلدا بينالمبرمة  تالتفاقااومع 

 ؛عقوبات لعدم االمتثالو ؛متعدد األطرافالإلى الصندوق  موالاالتفاقات الرامية إلى ضمان االمتثال، مثل: إعادة األ

 ؛تعلق بالتغييرات الرئيسية في األنشطة بموجب االتفاقإجراءات الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية فيما يو

 كولوالملكية القطرية لالمتثال الطويل األجل لبروتو ؛السنوات متعددةالتخفيضات مستدامة في جميع االتفاقات و

اإلبالغ والتي  اشترطتمعلومات عن األحكام الواردة في االتفاقات التي المزيد من الألمانة أن تقدم امونتريال. وينبغي 

 تمامإطويل األجل لبروتوكول مونتريال بعد  المستدامتهدف إلى ضمان االمتثال وبالتعزيز المؤسسي  كانت تتعلق

للنظر في  امن الضروري تجاوز المعلومات المتعلقة بوجوده نالترخيص، كا نظم بمسألةفيما يتعلق والمشروع. 

لمرحلة الثانية من خطط لتفاقات االاألمانة ما إذا كان نموذج  تقيمفي أن  اعن أمله ةالعضو ت. كما أعرباإنفاذهإمكانية 

فيما يتعلق بتحقيق  ضعفإظهار الفرص و/ أو مواطن ال سيمكن منإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

لفهم  ي غاية األهميةكانت فمتعدد األطراف الإن مدخالت الصندوق  هااالمتثال المستدام طويل األجل. واختتمت بقول

 التحديات التي تواجه بروتوكول مونتريال وإيجاد أفضل الحلول للمستقبل.

المزيد من التحليل، بما  تستحقاالمتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة التي  المسائلذكر أحد األعضاء عددا من و .327

 لزم، كلذ لیإ باإلضافةوواالستيراد والتصدير.  ،في ذلك اإلنتاج والمخزونات والحركة خالل مناطق التجارة الحرة

 دةياز كلذ في بما، لحاليةوا لسابقةا المسائل نم دةلمستفاا دروسلا رفوت نلضما غإلبالوا قلتحقوا ويلقا دصرلا

 .رةلمستنيا لمستقبليةا راءاتإلج، وا11-ونبرکوروفلورولکلا تنبعاثاا

إلى طلب معلومات عن إجراءات ضمان االمتثال اللتزامات بروتوكول  ةمشير أخرى، ةعضو توقال .328

من  تن خطورة المسألة تطلبإ، XXX/3من المقرر  6مونتريال المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في الفقرة 

 الزمةومات المعلوكانت لمعالجة المسألة وتقديم مدخالت.  سوياجميع مؤسسات وأطراف بروتوكول مونتريال العمل 

ومع . الالزمةفي اإلبالغ عن المعلومات  النظمكيفية عمل هذه  عنأيضا النظم الموجودة، بل وطار اإل عنليس فقط 

بأنظمة  المتعلقةإلى الشواغل المحتملة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70الواردة في الوثيقةذكر اإلشارة 

طلب من األمانة النظر في كيفية يأن  سيكون مفيدالمواد الخاضعة للرقابة، قالت إنه اإزالة  ارالرصد الموجودة في إط

هذه األنظمة وما هي األدوات الالزمة لتحديثها، بما في ذلك أنشطة الرصد بعد إغالق المشروعات. ويمكن تعزيز 

تي تعمل بموجبها وما الذي أيضا إجراء استعراض لعمليات التحقق لتحديد ما إذا كانت قد التزمت باالختصاصات ال

إنجازات بروتوكول مونتريال، سيكون  استدامةباإلضافة إلى ذلك، تحت الراية األوسع لتقييم ويمكن عمله لتحسينها. 

الخاضعة  داماتإجراء تقييم آلليات رصد إعادة التوجيه من االستخدامات غير الخاضعة للرقابة إلى االستخمفيدا 

. وفيما يتعلق بمسألة التجارة غير المشروعة، يمكن تنفيذ المشروع تمامإاإلنتاج بعد وإزالة  للرقابة في مرافق اإلنتاج

بطريقة غير قضائية،  ةغير المشروع تجارةق محسنة لإلبالغ عن الائالعمل بالتعاون مع أمانة األوزون إليجاد طر

اقترحت أن يُطلب من  ،. وأخيراً 12-نالهيدروفلوروكربو فهم أفضل لهذه التجارة وتحديد مصادر كتسابوبالتالي ا

وضع مسائل الرصد والتقييم في جدول أعمال اجتماعات الشبكة )اليونيب( االستمرار في برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 اإلقليمية.

موظفي الرصد والتقييم  ةها كبيرتالتي اقترح المسائلالعديد من  أن يتداخل لمن المحتمقال أحد األعضاء و .329

برنامج عمل الرصد والتقييم مع عمل أمانة األوزون، بما في ذلك تقييم تقارير االتجار غير ل ممكنةباعتبارها مكونات 

المشروع في المواد المستنفدة لألوزون المقدمة من األطراف واالتجار غير المشروع المحتمل في المواد الخاضعة 

من البروتوكول. وأوضح ممثل األمانة أن البنود المدرجة هي اقتراحات  7غ بموجب المادة للرقابة والتحقق من اإلبال

 مزيد من االهتمام.كي يحظى بأولية، وأن اللجنة هي التي تقرر أيها األنسب ل
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من أجل إنشاء نظام  الموجودةلإلجراءات  وحاسممن الضروري إجراء تقييم دقيق  أنه كانوقال عضو آخر  .330

قائمة  تها إلىوينبغي تحديد أوجه القصور في النظام الحالي وتصحيحها قبل إضاف .م الستعراض األنشطةفعال ومستدا

 .التي ستنفذاألنشطة 

إلى  معينةمن أعضاء اللجنة المهتمين بتقديم توصيات  فريقتكليف بدء المناقشة، اقترح الرئيس  عقبو .331

كيفية تنقيح  عناألمانة توجيهات واضحة ومحددة إلى  ريقالف يقدمينبغي أن واألمانة بشأن الخطوات المستقبلية. 

لتقرير الذي سيقدم إلى االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل من أجل اإلى أمانة األوزون  ستقدمالمعلومات التي 

 الموجودةلإلجراءات  اواقعي تقديرا المعلومات تكون هذه أن ومراعاة، XXX/3 مفتوح العضوية عمالً بالمقررال

توصية بشأن العمل الذي ترغب اللجنة التنفيذية في  الفريق أن يصدر. كما ينبغي متعدد األطرافالداخل الصندوق 

هذا العمل. وفيما يتعلق بمسألة التوجيه سيقدم فيه  يذاألمانة، مع تحديد االجتماع المستقبلي للجنة التنفيذية الإسناده إلى 

، ذّكر الرئيس األعضاء بأن 2019برنامج عمل الرصد والتقييم لعام لديالت المحتملة الذي طلبته األمانة بشأن التع

ناقش يأن  المستحسنفمن  ،لذلكو)د( من جدول األعمال.  6ناقش هذه المسألة ذاتها في إطار البند فريقا آخر كان ي

، اآلخر الفريقناقشاته ومناقشات أي تداخل بين مكي يتجنب المسألة في إطار بند جدول األعمال الحالي لهذه  الفريق

من مداوالته بالكامل. وأخيراً،  المسألةإما عن طريق معالجة المسألة بعبارات عامة وتقاسم استنتاجاتها، أو باستبعاد 

االمتثال  على مساعدةالبشأن  لليونيبهذا البند من جدول األعمال توجيهات  بموجبشكل الذي  يقدم الفريقينبغي أن 

فيما يتعلق باألنشطة المحددة التي اقترحتها األمانة في المذكرة أو في  5لجميع بلدان المادة  مهايقدأن التي يمكن 

 األنشطة المحتملة األخرى.

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب تقرير فريق االتصال،  .332

التي قدمتها األمانة بشأن المسائل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70علما بالوثيقة  أن تحيط )أ(

إعماال لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي صلة بالصندوق المتعدد األطراف الذات 

االجتماع والثمانين لثالث مسائل تتعلق بالمناقشات التي كان من المقرر إجراؤها في 

مفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع الاألربعين للفريق العامل 

 :في بروتوكول مونتريالالثالثين لألطراف 

ة استخدام الطاقة ذات الصلة بالمبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد ءكفا (1)

 الهيدروفلوروكربونية؛

المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان  (2)

 ؛5 المادة

 ؛11-لكلوروفلوروكربونالزيادة في االنبعاثات العالمية ل (3)

أن تطلب من األمانة تزويد أمانة األوزون بمعلومات حسب الطلب وبطريقة آنية، لتمكينها من تزويد  )ب(

األطراف بنظرة عامة إلى االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية، تعرض 

لرقابة اإلجراءات بموجب البروتوكول والصندوق المتعدد األطراف مع إشارة إلى المواد الخاضعة ل

التي استعرضتها األطراف وكفلت امتثالها المستمر اللتزامات البروتوكول ولشروط االتفاقات 

من  6بموجب الصندوق، بما في ذلك فيما يتعلق بالرصد واإلبالغ والتحقق، بما يتماشى مع الفقرة 

، استنادا إلى المعلومات الواردة في الوثيقة XXX/3المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70 يه اللجنة ، الذي طلبت ف81/72، وإعادة التأكيد على المقرر

 للمبادئ وفقا ، حسب الضرورة،األوزون ألمانة ذات الصلة المعلومات تقديمالتنفيذية من األمانة 

 وبروتوكول األطراف المتعدد بالصندوق الخاصة والمقررات والسياسات اتءواإلجرا التوجيهية

 ؛ ومونتريال
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األمانة إعداد وثيقة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين تشمل نظرة أن تطلب إلى  )ج(

وط ك شر، بما في ذلعامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص

 ف.األطرا لمتعددلى اللجنة التنفيذية التي تم إعدادها بدعم من الصندوق اإوممارسات النظم لإلبالغ 

 (82/86)المقرر 

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  :من جدول األعمال 13البند 

، التي تحتوي UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/71قدم منسق الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة  .333

على توصيات لنظر اللجنة التنفيذية. وقال إن الفريق الفرعي قد اجتمع مرتين على هامش االجتماع الحالي، وإنه 

تناول بحث جميع البنود على جدول أعماله. وغير أنه نظرا لضيق الوقت، اتفق الفريق الفرعي على تأجيل النظر في 

 االجتماع الثالث والثمانين. إلىلورروفلوروكربون المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج الهيدروك

وأمضى الفريق العامل معظم وقته في النظر في تقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في  .334

 و Fujian Sannong، وهما 22-. وقد أنشأ اثنين من منتجي الهيدروكلوروفلوروكربون2017في عام  الصين

Liaocheng Fuer خطوطا متكاملة إلنتاج المواد األولية على النحو المبلغ عنه في وثيقة ما قبل الدورة،  اقد أقام

 Inner Mongolia Yonghe و Zhejiang Jusheng Fluorochemicalومرفقين متكاملين آخرين وهما 

Flurochemical تحقق الحالية لم على النحو المبلغ عنه شفويا في االجتماع الثاني والثمانين. ونظرا ألن عملية ال

يكون من المفيد الحصول على معلومات إضافية س، اعتبر الفريق الفرعي أنه 2010تشمل المصانع المنشأة بعد عام 

في مثل هذه المصانع. وأوصى الفريق الفرعي بأن يدرج البنك الدولي، في تقرير  23-عن إدارة الهيدروفلوروكربون

دروكلوروفلوروكربونية، المعلومات الوطنية التي قدمتها حكومة الصين عن التحقق السنوي لقطاع إنتاج المواد الهي

المنشأة  22-المولد في جميع خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 23-إدارة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

 .2010بعد عام 

ألولى من خطة إدارة إزالة بشأن تنفيذ المرحلة ا 2017ونظر الفريق الفرعي أيضا في التقرير المرحلي لعام  .335

إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وأوصى بأن البنك الدولي ينبغي أن يعيد األرصدة المتبقية للمرحلة 

دوالرا أمريكيا التي ستسدد  133.146العقوبة البالغة األولى من هذه الخطة في االجتماع الرابع والثمانين، بجانب 

 أطنان مترية من تعويضات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 887,64م كمية قدرها إلعادة توجيه استخدا

ولم يتم مناقشة المذكرة التفسيرية التي أعدتها األمانة بشأن المسائل المتبقية التي ينبغي معالجتها بالعالقة إلى  .336

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بسبب المسألة التي لم تحل 

بأن تنظر اللجنة التنفيذية أوصى . غير أن الفريق الفرعي 11-وكربونلالنبعاثات العالمية غير المشروعة للكلوروفلور

المواد إنتاج في المعلومات الواردة في المذكرة التفسيرية عند مناقشة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في اجتماع الحق.

نية )المرحلة األولى(: تقرير التحقق من قطاع إنتاج الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو

 2017المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

 اللجنة التنفيذية: قررت .337

في الصين  2017لعام  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد اإلحاطة علما بتقرير التحقق لقطاع إنتاج  )أ(

 ؛الذي بحثه الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج

 :2019تجرى في عام سالتي  2018أن تطلب من البنك الدولي، في عملية التحقق لعام  ()ب
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 22-للهيدروكلوروفلوروكربونالتحقق، لمرة واحدة، من أن خطوط اإلنتاج المنشأة مؤخرا  (1)

 Zhejiang Jusheng Fluorochemical و Liaocheng Fuer و Fujian Sannongفي 

ب 142-للهيدروكلوروفلوروكربون Inner Mongolia Yonghe Flurochemicalوفي 

مع اإلنتاج في مرافق المصب وأن جميع المواد  اكانت متكاملة أفقي

لى إالهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم إنتاجها في الخطوط الجديدة يتم توجيهها 

 االستخدام كمواد أولية؛

 Shangdong China Fluoroالتحقق من أن المعدات الرئيسية قد تم تدميرها في  (2)

Technology Co. Ltd؛2017ي تم إغالقه في عام ذ، ال 

 ، في تقرير التحقق السنوي لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في الصين،أن يدرج (3)

جميع  المولد في 23-المعلومات الوطنية عن إدارة المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

، 2010بعد عام  التي أنشئت، 22-خطوط إنتاج المواد األولية للهيدروكلوروفلوروكربون

إبالغ اللجنة ، والتي تم 22-وكلوروفلوروكربونة للهيدربما في ذلك خطوط اإلنتاج األربع

 التنفيذية عن إنشائها في اجتماعيها الرابع والسبعين والثاني والثمانين؛

الدولي أن يدرج في تقرير التحقق السنوي لقطاع إنتاج المواد  كأن تطلب من البن )ج(

انوي ج الثالهيدروفلوروكربونية، المعلومات الوطنية التي قدمتها حكومة الصين عن إدارة المنت

جميع خطوط إنتاج المواد األولية العاملة  المولد في 23-الهيدروفلوروكربون

خطوط اإلنتاج األربعة ، بما في ذلك 2010د عام والتي أنشئت بع 22-بالهيدروكلوروفلوروكربون

 بالغ اللجنة التنفيذية عن إنشائها في اجتماعيها الرابعإ، التي تم 22-للهيدروكلوروفلوروكربون

 والسبعين والثاني والثمانين؛

أن تطلب إلى األمانة تقديم وثيقة لنظر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج على هامش االجتماع  )د(

لتحقق الل الثالث والثمانين، تحتوي على استعراض للمبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم خا

من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون، على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/33 التي يمكنمبادئ التوجيهية والشكل العام للجوانب ا؛ وتحليل 

ن ألوزوا لدعم االمتثال من خالل تعزيز رصد إنتاج المواد المستنفدة لإدخال تحسينات عليهم

 والتكاليف المرتبطة بها.

 (82/87)المقرر 

 المرحليتقرير الالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(: إنتاج الصين: خطة إدارة إزالة 

  2017لعام 

 اللجنة التنفيذية: قررت .338

عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2018-2017بالتقرير المرحلي للفترة اإلحاطة علما  )أ(

قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى( في الصين الذي بحثه الفريق 

 الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛

د األرصدة المتبقية من المرحلة الدولي سيقدم تقرير إتمام المشروع ويعي كاإلحاطة علما بأن البن )ب(

 ن؛والثماني لرابعاألولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع ا
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دوالرا أمريكيا التي ستخصم من  13.076بقيمة  2017ة في عام ستحقاإلحاطة علما بالفوائد الم )ج(

وكربونية وفلورارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلورالشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إد

 عند الموافقة عليها؛

دوالرا أمريكيا، المرتبطة بإعادة توجيه كمية قدرها  133.146بأن العقوبة البالغة اإلحاطة علما  )د(

ألولية مواد اأطنان مترية من قدرة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نحو إنتاج ال 887,64

، سيتم إدراجها .Changshu 3F Zhonghao New Chemical Material Co. Ltdطة مرفق بواس

لثمانين، بع واا البنك الدولي للصندوق المتعدد األطراف، في االجتماع الراهفي األرصدة التي يعيد

 ع المقررماشيا من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم

 )د(؛80/79

أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل البنك الدولي، أن تقدم التقرير المرحلي النهائي للمرحلة  )ه(

 ن.والثماني لثالثاألولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع ا

 (82/88)المقرر 

ي تبقية التسائل المالم (:ثانيةالهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الالمواد إنتاج الصين: خطة إدارة إزالة 

 ()د(81/71ينبغي معالجتها )المقرر 

 اللجنة التنفيذية: قررت .339

اإلحاطة علما بتقديم المذكرة التفسيرية بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد  )أ(

 و ه الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج؛الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الذي بحث

من خطة أن تنظر في المعلومات الواردة في المذكرة التفسيرية في مناقشاتها بشأن المرحلة الثانية  )ب(

 في اجتماع قادم. إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 (82/89)المقرر 

 أخرىمسائل : من جدول األعمال 14البند 

 خطاب من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

بأن أمانة الصندوق استلمت رسالة من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،  اللجنةأبلغ الرئيس  .340

، موجهة إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 2018سبتمبر/أيلول  5مؤرخة 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.2)الرسالة األمانة واللجنة التنفيذية بخطر عدم امتثال البلد التفاقه  . وأخطرت

 .2018مع اللجنة التنفيذية لخفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 

وقال أحد األعضاء إن من المعلومات المقدمة إلى اللجنة التتنفيذية بشأن هذه المسألة، ال يبدو أن هناك مشكلة  .341

 تستحق المزيد من النظر فيها.امتثال أو عدم امتثال 

 بالرسالة من حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت .342
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 التغيير في الوكالة المنفذة بالنسبة للفلبين

أبلغ كبير الموظفين اللجنة التنفيذية بوجود تبادل للرسائل مع حكومة الفلبين بشأن مسألة تغيير في الوكالة  .343

منفذة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد واألنشطة التمكينية للتخفيض ال

 .التدريجي للهيدروفلوروكربون

بالمعلومات المقدمة ووافقت على مناقشة مستفيضة للمسألة في اجتماعها الرابع  علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت .344

 .والثمانين

 فيذيةوأماكن االجتماعات الرابع والثمانين والخامس والثمانين والسادس والثمانين للجنة التنتواريخ 

التي تحتوي على خيارات لتواريخ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.4عرض ممثل األمانة الوثيقة  .345

 .وأماكن االجتماعات الرابع والثمانين والخامس والثمانين والسادس والثمانين للجنة التنفيذية

 اللجنة التنفيذية: وقررت .346

في مونتريال، مع  2019كانون األول  ديسمبر/ 20إلى  16أن تعقد اجتماعها الرابع والثمانين من  )أ(

 15ى إل 11خيار باجتماع متعاقب مع االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول من 

 والثمانين؛ ئي في االجتماع الثالث، على أن يتم اتخاذ القرار النها2019تشرين الثاني  نوفمبر/

في مونتريال، في مكان يتم  2020أيار  مايو/ 29إلى  25أن تعقد اجتماعها الخامس والثمانين من  )ب(

 تحديده فيما بعد؛

تشرين الثاني  نوفمبر/ 6إلى  2أن تقوم بمبادرة حجز مؤقت لعقد اجتماعها السادس والثمانين من  )ج(

 ، في مونتريال.2020

 (82/90)المقرر 

 من جدول األعمال: اعتماد التقرير 15البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرها على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة  .347
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/L.1. 

وعقب اعتماد التقرير، أعرب ممثل الصين، بصفته عضو مختار في وفد الهند، عن خيبة أمله بعدم الموافقة  .348

طلبات الشرائح المقدمة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين. على 

وقال إن الصين قد استوفت جميع الشروط في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية وإن هناك قلق شديد بأن عدم الموافقة قد 

. وتأكيدا على التزام الصين 2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام يعرض للخطر امتثال البلد اللتزامات إزالة المواد 

، إن 11-بالعالقة إلى مسألة الزيادة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون ،بإزالة المواد المستنفدة لألوزون، قال

ولية في جهودها المبذولة الصين اتخذت إجراءات فورية للتحقيق في المسألة وإنها تتعاون مع األطراف والمنظمات الد

للقيام بذلك. وأضاف أن المسألة لم يتم حلها بعد وبالتالي ينبغي إال تؤثر على مسألة خطة إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين. وقال إن المناقشات خالل االجتماع كانت صعبة ولكنها أدت إلى فهم متبادل، 

 .التنفيذية اآلخرينوأعرب عن شكره ألعضاء اللجنة 
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 : اختتام االجتماع :من جدول األعمال 16 البند

زاي من السويد ماع يحضره السيد حسام الدين أحمدأعلن الرئيس أن االجتماع الحالي سيكون آخر اجت .349

للعمل زاي والسيدة ديرينغ على السنوات الكثيرة مانة. وصفق المشاركون للسيد أحمدنغ من األيوالسيدة جوليا آن دير

 مع اللجنة التنفيذية واإلسهام فيه.

مساء الجمعة،  16:45، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة مجامالتوعقب التبادل المعتاد لل .350

 .2018كانون األول  ديسمبر/ 7
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 الدخل

:اإلسهامات التي وصلت 

3,479,949,330    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

0    أذونات الصرف الموجودة 

167,534,781    التعاون الثنائي

222,126,796*    الفوائد المكتسبة

0    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

21,841,581    دخول متنوعة 

3,891,452,487مجموع الدخل

واحتياطيات **تخصيصات 

       901,346,521برنامج األمم المتحدة االنمائي .

       327,805,914برنامج األمم المتحدة للبيئة.

       922,390,267منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

    1,276,180,785البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

                           3,427,723,487مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

( 2020- 1991)تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية 

                              2020132,643,505     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 

                                  9,056,982   (2020-2003)  أجر أمانة الخزانة 

                                  3,661,133(2018-1999)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 

                              167,534,781التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                                33,638,558مكاسب في القيمة/    خسائر 

                           3,776,063,002مجموع التخصيصات واالحتياطات

                              115,389,485أموال نقدية

:  أذونات صرف

20180

0غير مجدولة

0

                              115,389,485***رصيد متوفر لتخصيصات جديدة  

.2020 إلى 2017 و المبالغ الموافق عليها في الفترة من  2017 وتعكس أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النهائية لعام 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

2018كانون األول / ديسمبر7إلى غاية 

(بالدوالرااألمريكي) 2018 إلى 1991حالة الصندوق من : الجدول األول

**تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها الوكاالت المنفذة بعد(**)

*  دوالر أمريكي890.303ذات قيمة  (الصين)بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة  .(*)
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2018-201720181991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

235,029,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537436,198,530165,335,9733,813,411,026إسهامات متعهد بها

206,611,034381,555,255418,444,981407,980,375418,221,079340,069,872377,140,516375,610,017413,798,497140,517,7023,479,949,330وصلت/ دفعات نقدية 

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,349,20318,827,45013,689,19512,479,34714,075,6802,177,075167,534,781مساعدة ثنائية

00000000000إذونات صرف

210,977,289393,465,069439,803,048429,283,071465,570,282358,897,322390,829,712388,089,364427,874,177142,694,7773,647,484,110مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,7923,477,9101,301,4701,330,69347,085,774إسهامات متنازع فيها

24,051,95231,376,27832,763,96110,980,0388,596,7619,256,4108,951,7968,984,1738,324,35322,641,196165,926,916تعهدات غير مسددة

%95.65%86.31%98.09%97.74%97.76%97.49%98.19%97.51%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعهدات

222,126,796             2,120,599             5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,6316,615,0537,452,756الفوائد المكتسبة

                                                       

21,841,581                854,973             1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,6535,804,4101,782,834إيرادات متنوعة 

217,743,036423,288,168485,712,161484,354,955486,330,908405,812,320404,921,996400,508,827437,109,767145,670,3493,891,452,487مجموع الدخل

2018-201720181991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

235,029,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537436,198,530165,335,9733,813,411,026مجموع التعهدات 

210,977,289393,465,069439,803,048429,283,071465,570,282358,897,322390,829,712388,089,364427,874,177142,694,7773,647,484,110مجموع الدفعات

%95.65%86.31%98.09%97.74%97.76%97.49%98.19%97.51%93.07%92.61%89.77نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217,743,036423,288,168485,712,161484,354,955486,330,908405,812,320404,921,996400,508,827437,109,767145,670,3493,891,452,487مجموع الدخل

24,051,95231,376,27832,763,96110,980,0388,596,7619,256,4108,951,7968,984,1738,324,35322,641,196165,926,916مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%4.35%13.69%1.91%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 

24,051,95231,376,27832,763,9619,811,7987,511,9845,940,2066,211,1555,000,7371,115,5724,425,213128,208,857االنتقالي

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%2.68%3.36%

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

2018كانون األول / ديسمبر7إلى غاية 

الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

(دوالر أمريكي) 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

40,816,05140,684,261131,79000292,517النمسا

1,364,061311,683001,052,3780أذربيجان

3,552,654403,348003,149,3060بيالروس

02,307,848-50,720,38250,720,38300بلجيكا

1,842,1441,842,1440000بلغاريا

430,222-0-141,129,038131,076,46710,052,5710*  كندا

0158,056-1,178,1551,178,15500كرواتيا

1,185,8621,185,86200055,419قبرص

13,051,47512,763,905287,57000726,085الجمهورية التشيكية

33,686,39533,525,342161,05300106,152الدانمرك

813,324813,32400056,753استونيا

19,347-26,328,44225,929,284399,15800فنلندا

4,126,552-292,563,514263,154,70717,163,307012,245,500فرنسا

02,634,0128,836,234-413,672,025344,370,36566,667,648ألمانيا

1,340,447-24,058,72715,757,570008,301,157اليونان

13,66613,6660000الكرسي الرسولي

76,259-8,812,8978,766,40346,49400هنغاريا

1,543,5671,543,56700051,218آيسلندا

15,328,96415,328,964000986,657آيرلندا

17,011,8873,824,67170,453013,116,7630اسرائيل

230,480,526210,326,21618,239,73101,914,5798,631,007ايطاليا

30-709,816,474690,124,14219,692,3350اليابان

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

135,812,06924,222,896666,6760110,922,4976,576,265االتحاد الروسي

52,73152,7310003,429سان 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

1,192,7313,683,036-124,637,783119,384,6346,445,8800اسبانيا

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

01,577,170-266,441,881265,876,881565,0000المملكة المتحدة

10-863,844,112842,276,92221,567,1910الواليات المتحدة األمريكية

890,574188,60600701,9680أوزبكستان

0165,926,91633,638,558-3,813,411,0263,479,949,330167,534,781المجموع الفرعي

47,085,77400047,085,7740***  إسهامات متنازع فيها

3,860,496,8013,479,949,330167,534,7810213,012,69133,638,558المجموع 

*

**

***

 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2018-1991موجز حالة االسهامات لفترة  : 3الجدول 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى غاية 

.مبلغ مخصوم من المساهمات غير المسددة و يظهر هنا لإلبقاء على السجالت فقط

   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة 39   و 5بموجب المقررين

.  دوالر أمريكي 5.764 البالغة قيمتها  2005  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساهمته  لسنة 2004الخامسة  في سنة 

 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 1.208.219 وهي تشير الى 40
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

15,16715,167أندورا

5,889,6675,889,6670أستراليا

1,814,5001,814,5000النمسا

151,1670151,167أذربيجان

141,16777,00064,167بيالروس

2,230,3332,230,3330بلجيكا

113,333113,3330بلغاريا

0-7,361,3337,061,333300,000  كندا

249,500249,5000كرواتيا

108,333108,3330قبرص

867,000867,0000الجمهورية التشيكية

1,471,8331,471,8330الدانمرك

95,83395,8330استونيا

1,149,1671,149,1670فنلندا

12,245,500012,245,500فرنسا

16,101,33313,186,016222,1822,693,135ألمانيا

1,187,00001,187,000اليونان

2,5002,5000الكرسي الرسولي

405,667405,6670هنغاريا

58,00058,0000آيسلندا

844,333844,3330آيرلندا

1,083,66701,083,667اسرائيل

9,445,5007,159,159371,7621,914,579ايطاليا

23,099,78423,009,38490,4000اليابان

481,333481,3330كازاخستان

126,000126,0000التفيا

17,66717,6670ليختنشتاين

181,500181,5000ليتوانيا

161,333161,3330لكسمبرغ

40,333040,333مالطة

25,16725,1670موناكو

3,734,8333,734,8330هولندا

675,333675,3330نيوزيلندا

2,139,6672,139,6670النرويج

2,119,5002,119,5000بولندا

987,8330987,833البرتغال

463,667463,6670رومــانيا

7,782,3334,658,4543,123,879االتحاد الروسي

7,5007,5000سان مارينو

403,167403,1670سلوفاكيا

211,667211,6670سلوفينيا

1,192,731-6,156,8336,156,8331,192,731اسبانيا

2,409,3332,409,3330السويد

2,873,0002,873,0000سويسرا

10,000010,000طاجيكستان

259,5000259,500أوكرانيا

11,247,50011,247,5000المملكة المتحدة

36,631,35736,631,3570الواليات المتحدة األمريكية

58,000058,000أوزبكستان

165,335,973140,517,7022,177,075022,641,196المجموع 

1,330,6931,330,693*  إسهامات متنازع فيها

166,666,666140,517,7022,177,075023,971,889المجموع 

* ( دوالر أمريكي35.310)وبالواليات المتحدة األمريكية  ( دوالر أمريكي1.295.383)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق باليابانن   (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2018حالة االسهامات لعام : 4الجدول 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى غاية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
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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

0-0-43,295,12734,636,1018,659,026ألمانيا

3,868,1280003,868,128اليونان

6,0636,063000الكرسي الرسولي

1,612,7311,612,731000هنغاريا

163,698163,698000آيسلندا

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

08,324,353-436,198,530413,798,49714,075,680المجموع 

1,301,4700001,301,470*  إسهامات متنازع فيها

09,625,823-437,500,000413,798,49714,075,680المجموع 

(*)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 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى غاية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
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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

80,839080,839أذربيجان

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

0-0-14,431,70911,545,3672,886,342ألمانيا

1,289,37601,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي

537,577537,5770هنغاريا

54,56654,5660آيسلندا

844,763844,7630آيرلندا

800,3020800,302اسرائيل

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

32,335032,335مالطة

24,25224,2520موناكو

3,342,6763,342,6760هولندا

511,304511,3040نيوزيلندا

1,719,8411,719,8410النرويج

1,861,3091,861,3090بولندا

957,9370957,937البرتغال

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

6,06306,063طاجيكستان

200,0760200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

32,083,33332,083,3330الواليات المتحدة األمريكية

30,314030,314أوزبكستان

03,397,242-145,833,333138,436,2463,999,846المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2017حالة االسهامات لعام  : 6الجدول 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى غاية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
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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

80,839080,839أذربيجان

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

0-0-14,431,70911,545,3672,886,342ألمانيا

1,289,37601,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي

537,577537,5770هنغاريا

54,56654,5660آيسلندا

844,763844,7630آيرلندا

800,3020800,302اسرائيل

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

6,06306,063طاجيكستان

200,0760200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

31,233,92731,233,9270الواليات المتحدة األمريكية

30,314030,314أوزبكستان

02,406,970-144,983,927135,896,5316,680,427المجموع 

849,406*  إسهامات متنازع فيها

02,406,970-145,833,333135,896,5316,680,427المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2016حالة االسهامات لعام  : 7الجدول 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى 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

80,839080,839أذربيجان

113,1740113,174بيالروس

2,016,9232,016,9230بلجيكا

94,98594,9850بلغاريا

6,030,5596,030,5590  كندا

0-254,642254,642كرواتيا

94,98594,9850قبرص

780,092780,0920الجمهورية التشيكية

1,364,1511,364,1510الدانمرك

80,83980,8390استونيا

1,048,8811,048,8810فنلندا

11,303,25611,257,49145,7650فرنسا

0-14,431,70911,545,3672,886,342ألمانيا

1,289,37601,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي

537,577537,5770هنغاريا

54,56654,5660آيسلندا

844,763844,7630آيرلندا

800,3020800,302اسرائيل

8,989,2518,706,751282,5000ايطاليا

21,893,11121,712,311180,8000اليابان

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

0-1,861,3091,861,309بولندا

957,937957,9370البرتغال

456,738456,7380رومــانيا

0-4,927,1124,927,112االتحاد الروسي

6,0636,0630سان مارينو

0-345,585345,585سلوفاكيا

202,096202,0960سلوفينيا

6,008,3286,008,3280اسبانيا

1,940,1261,940,1260السويد

2,115,9502,115,9500سويسرا

6,06306,063طاجيكستان

200,0760200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

0-31,631,26931,631,269*الواليات المتحدة األمريكية

30,314030,314أوزبكستان

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/82/72

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2015حالة االسهامات لعام  : 8الجدول 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى غاية 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72
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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 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى 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

25,514025,514أذربيجان

71,439071,439بيالروس

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

1,175,34301,175,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي

494,971494,9710هنغاريا

71,43971,4390آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,1570653,157اسرائيل

(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

3,40203,402طاجيكستان

147,9810147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

28,619,01028,619,0100الواليات المتحدة األمريكية

17,009017,009أوزبكستان

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/82/72

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2014حالة االسهامات لعام  : 10الجدول 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى 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

25,514025,514أذربيجان

71,439071,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8845,454,8840  كندا

00كرواتيا

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

1,175,34301,175,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي

494,971494,9710هنغاريا

71,43971,4390آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,1570653,157اسرائيل

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

3,40203,402طاجيكستان

147,9810147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

28,364,32328,364,3230الواليات المتحدة األمريكية

17,009017,009أوزبكستان

(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 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى 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

25,514025,514أذربيجان

71,439071,439بيالروس

1,828,5001,828,5000بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8845,454,8840  كندا

00كرواتيا

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

653,1570653,157اسرائيل

(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

2,724,89102,724,891االتحاد 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

3,40203,402طاجيكستان

147,9810147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

27,538,75627,538,7560الواليات المتحدة األمريكية

17,009017,009أوزبكستان

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/82/72

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2012حالة االسهامات لعام  : 12الجدول 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى 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

41,652,12433,321,6998,330,42401ألمانيا

(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

80,730,43178,903,9451,826,48600اليابان

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

399,781,507377,140,51613,689,19508,951,796المجموع الفرعي

405,792000405,792*  إسهامات متنازع فيها

400,187,299377,140,51613,689,19509,357,588المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2011-2009موجز حالة االسهامات لفترة  : 13الجدول 

2018كانون األول / ديسمبر7إلى غاية 



UNEP/Ozl.Pro/ExCom/82/72

Annex I

Page 14

                               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                               

                               1,832,468.25                          177,922,730.75-09-2015                          7,026,669.91أمين الخزانة                9,755,199.00                     7,026,669.91يوروفرنسا2014

20,079,597.10              

              18,914,439.57                   18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 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

                                (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

تاريخ التحويل البلد األصلي

2018كانون األول  / ديسمبر 7 الى غاية  2018-2004سجل أذونات الصرف للفترة :14الجدول  

(بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

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

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
نوع العملة/ فئة 
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تاريخ التحويل البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

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

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
نوع العملة/ فئة 

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

                        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

                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

              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

              11,545,367.08                     8,424,308.00يوروBU 116 1000 01ألمانيا2016-01-122016

أمين الخزانة2016-02-10                1,443,170.89

                                (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
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تاريخ التحويل البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

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

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
نوع العملة/ فئة 

                                (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

                                (222,804.54)                       101,220,366.32-08-2018                          1,053,038.50أمين الخزانة2018-08-10                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

                                (445,609.14)                          102,440,732.63-08-2018                          2,106,077.00أمين الخزانة2018-08-10                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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 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

)2018ديسمبر/كانون األول   7  (إلى غاية   
 
 

 
 أستراليا .1

 كندا .2

 إستونيا .3

 فنلندا .4

 فرنسا .5

 ألمانيا .6

 آيرلندا .7

 ايطاليا .8

 نيوزيلندا .9

 النرويج .10

  اسبانسا .11

 السويد .12

 سويسرا .13
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التعليقاتالموافق عليهاالموافق عليهاالموافق عليها
201920202021

عنصر الموظفين10
جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل (الوظيفة والدرجة)موظفو المشروعات 1100

 في المائة3استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتها 

             291,714            300,466             309,480(D2)كبير الموظفين 01

             287,886            296,523             305,418(D1)نائب كبير الموظفين 02

             203,530            209,636             215,925(P4)موظف إدارة البرامج 03

             260,152            267,956             275,995(P5)نائب كبير الموظفين للشؤون المالية واالقتصادية 04

             260,152            267,956             275,995(P5)كبير موظفي إدارة المشروعات 05

             260,152            267,956             275,995(P5)كبير موظفي إدارة المشروعات 06

             260,152            267,956             275,995(P5)كبير موظفي إدارة المشروعات 07

             234,486            241,521             248,766(P4)موظف إدارة المعلومات 08

             233,411            240,413             247,626 *(P5)كبير موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق 09

             260,152            267,956             275,995(P5)كبير موظفي الرصد والتقييم 10

             159,884            164,681             169,621(P3/P2) موظف إدارة البرامج 11

             172,614            177,793             183,127(P4)موظف شبكة المعلومات 12

             202,721            208,803             215,067(P4) موظف إدارة البرامج 14

             139,113            143,286             147,585(P2)الموظف المساعد لإلدارة 15

             139,113            143,286             147,585(P2 ) موظف مساعد معني بقاعدة البيانات 16

السنة السابقة98
          3,570,175          3,466,189         3,365,232المجموع الفرعي1199

االستشاريون 1200
75,00075,00075,000...مشروعات و مراجعات تقنية إلخ01

دراسة للتكاليف اإلدارية02
               75,000               75,000              75,000المجموع الفرعي1299

موظفو الدعم اإلداري1300
                         -                         -                       -(G7)مساعد إداري 01

             109,657            112,947             116,335(G7)مساعد خدمات االجتماعات 02

             103,759            106,872             110,078(G6)مساعد برامج 03

               86,994              89,604               92,292(G6)مساعد برامج 04

               81,227              83,664               86,174(G5)مساعد برامج 05

             103,760            106,873             110,079(G6)مساعد معني بعمليات الحاسوب 06

               85,849              88,425               91,077(G5)مساعد برامج 07

               92,094              94,857               97,703(G6)كاتب، موظف إداري /سكرتير08

               70,167              72,272               74,440(G4)كاتب تسجيل 09

                         -                         -                       -(G7)مساعد لقواعد البيانات 10

               81,227              83,664               86,174(G5)مساعد برامج، للرصد والتقييم 11

ممولة من تكاليف دعم البرامج                         -                         -                       -(G6)مساعد معني بنظام المعلومات اإلدارية المتكامل 12

               81,227              83,664               86,174(G5)مساعد برامج 13

               78,861              81,227               83,664(G5)مساعد برامج 14

ممولة من تكاليف دعم البرامج                         -                         -                       -(G7)الموظف المساعد للموارد البشرية 15

          1,034,190          1,004,068            974,824المجموع الفرعي

تكاليف خدمة المؤتمرات1330
             355,800             355,800            355,800اللجنة التنفيذية: خدمات االجتماعات1333

             355,800             355,800            355,800اللجنة التنفيذية: خدمات االجتماعات1334

اللجنة التنفيذية: خدمات االجتماعات1336
2020-2018على أساس عقد اجتماعين كل عام في الفترة                18,800               18,800             18,800المساعدة المؤقتة1335

تكاليف  اللجنة التنفيذية1335

             730,400             730,400            730,400المجموع الفرعي

          1,764,590          1,734,468         1,705,224مجموع الدعم اإلداري1399

:مالحظة

.وتحميلها على رسوم الخزانة ( دوالر أمريكي28000) P5 وP4تتم إعادة الفرق بين الدرجتين *

المرفق الثاني

2021 و 2020، 2019ميزانيات أمانة الصندوق  الموافق عليها لسنوات 

. بين تكاليف الموظفين في مونتريال وتكاليف الموظفين في نيروبي التي تغطيها حكومة كندا2017دوالرا أمريكيا استنادا إلى فروق التكاليف الفعلية لعام 328.344 ستُخفض بمقدار 1300 و1100تكاليف الموظفين تحت البندين 



التعليقاتالموافق عليهاالموافق عليهاالموافق عليها
201920202021

السفر في مهام رسمية1600

على أساس خطة السفر المؤقتة             208,000             208,000            208,000تكاليف البعثات01

مخصصات لعقد أربعة اجتماعات للشبكة في السنة               50,000               50,000              50,000(4)اجتماعات الشبكات 02

             258,000             258,000            258,000المجموع الفرعي1699

          5,667,765          5,533,658         5,403,456مجموع العنصر1999

عنصر التعاقدات20

التعاقد من الباطن2100

((ب)59/51المقرر )رسوم ثابتة وفقا لالتفاق مع أمين الخزانة              500,000             500,000            500,000((ب)59/51المقرر )خدمات الخزانة 01

االستشارات المؤسسية02
2200

دراسات مختلفة01
                     -                     -                   -العقود المؤسسية02

             500,000             500,000            500,000مجموع العنصر2999

عنصر المشاركة في االجتماعات30
 لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية5السفر وبدل اإلقامة اليومي لمندوبي بلدان المادة 3300

01
سفر الرئيس ونائب الرئيس

تغطي تكاليف السفر بخالف حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية               15,000               15,000              15,000

2021-2018على أساس اجتماعين في العام للفترة              150,000             150,000            150,000(2019 و2018 و2017 في عام 3)اجتماعات للجنة التنفيذية 02

             165,000             165,000            165,000مجموع العنصر3999

عنصر المعدات 40
المعدات المستهلكة4100

على أساس االحتياجات المتوقعة                 7,000                 7,000               7,000األدوات المكتبية01

البرمجيات والمستلزمات والمراكز والحواالت )الحواسيب المستهلكة 02

(والذاكرة

10,530              10,530               10,530               
على أساس االحتياجات المتوقعة

               17,530               17,530              17,530المجموع الفرعي4199

المعدات غير المستهلكة4200

على أساس االحتياجات المتوقعة               13,000               13,000              13,000الحواسيب والطابعات01
                 5,850                 5,850               5,850(الرفوف واألثاث)المعدات المستهلكة األخرى 02

               18,850               18,850              18,850المجموع الفرعي4299

مباني المكاتب4300
01

**إيجارات مباني المكاتب

وستغطي.  دوالر أمريكي على الميزانية54.526سيتم تحميل مبلغ              870,282             870,282            870,282

حكومة كندا الرصيد نتيجة فروق التكاليف وستُخفض المخصصات

المجموع الفرعي
870,282            870,282             870,282             

             906,662             906,662            906,662مجموع العنصر4999

عنصر التكاليف المتنوعة50

تشغيل وصيانة المعدات5100
على أساس االحتياجات المتوقعة                 8,100                 8,100               8,100 (الحبارة وطباعة باأللوان)الحواسيب والطابعات 01
على أساس االحتياجات المتوقعة                 8,000                 8,000               8,000صيانة مباني المقر02
على أساس االحتياجات المتوقعة               10,000               10,000              10,000(المكتب)تأجير الطابعات 03
على أساس االحتياجات المتوقعة                 8,000                 8,000               8,000تأجير معدات االتصاالت 04
على أساس االحتياجات المتوقعة               10,000               10,000              10,000صيانة الشبكة05

               44,100               44,100              44,100المجموع الفرعي5199

تكاليف الطباعة5200
               10,710               10,710              10,710اجتماعات اللجنة التنفيذية والتقارير إلى مؤتمر األطراف01

               10,710               10,710              10,710المجموع الفرعي5299

التكاليف المتنوعة5300

على أساس االحتياجات المتوقعة               45,000               45,000              45,000االتصاالت01
على أساس االحتياجات المتوقعة                 6,000                 6,000               6,000رسوم الشحن02
على أساس االحتياجات المتوقعة                 2,500                 2,500               2,500رسوم المصارف03
على أساس االحتياجات المتوقعة               20,137               20,137              20,137تدريب الموظفين05
ضريبة على المنتوجات و الخدمات06
ضريبة المبيعات في مقاطعة كيبيك04

               73,637               73,637              73,637المجموع الفرعي5399

الضيافة والترفيه5400
2021-2018على أساس اجتماعين في العام للفترة                16,800               16,800              16,800تكاليف الضيافة 01

               16,800               16,800              16,800المجموع الفرعي5499

             145,247             145,247            145,247مجموع العنصر5999

          7,384,674          7,250,567         7,120,365المجموع الكلي

 تطبق على تكاليف الموظفين فقط             414,393             402,323            390,605(%9)تكاليف دعم البرامج 

          7,799,067          7,652,890         7,510,970التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد األطراف

          7,682,125         7,540,205جدول الميزانية السابق

          7,799,067              (29,235)             (29,235)انخفاض/زيادة

** **  دوالر أمريكي54.526ويغطيه الفرق في التكلفة لحكومة كندا وسيحمل الصندوق المتعدد األطراف المبلغ المتبقي البالغ  (2017استنادا إلى عام ) دوالر أمريكي 589.563يعوض تأجير المباني بمبلغ 
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التعليقاتالموافق عليهاالموافق عليهاالموافق عليها
201920202021

االستشاريون 1200
لتخلص من ن التجريبي بشأالتدليل  روعات الثانية من مشالمرحلة ا01

مواد المستنفدة لألوزون  وتدميرهالا
68,250

02

دراسة نظرية لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال
15,000

03

دراسة نظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمات
15,000

سفر الموظفون1600
33,800تكاليف البعثات01

المتفرقات5300
4,000متنوعات01

136,050المجموع الكلي

  2019ميزانية الرصد والتقييم لعام 
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  الثالث المرفق 
  

  ة في التقرير المرحلي للوكاالت الثنائيّة معلّقمسائل  لديهاجارية مشروعات حول  إجراءات
 

 
 اإلجراءات عنوان المشروع/رمز المشروع الوكالة البلد

تونس 
)TUN/PHA/72/INV/57(  

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة فرنسا
، الشريحة األولى) (خطة قطاع تصنيع1(المرحلة

 مكيفات الهواء المنزلية)
 

طلب رفع تقرير حالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
لمراقبة معدل الصرف المنخفض لألموال الموافَق

  عليها والتنفيذ البطيء.

تونس 
)TUN/PHA/76/INV/66(  

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة فرنسا
، الشريحة الثانية) (خطة قطاع تصنيع1(المرحلة

 مكيفات الهواء المنزلية)
  

طلب رفع تقرير حالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
لمراقبة معدل الصرف المنخفض لألموال الموافَق

 طيء.عليها والتنفيذ الب

موريشيوس 
)MAR/PHA/79/INV/27(  

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة ألمانيا
 (الشريحة الثالثة)

طلب رفع تقرير حالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
  ب.
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  الرابع  المرفق 

 
  وئندبىيمعلقة فى التقرير المرحلى لل لديها مسائلوعات جارية رمشإجراءات حول 

 

 اإلجراءات عنوان المشروع رمز البلد/ المشروع

 أرمينيا
ARM/PHA/77/INV/18 

إزالة المواد  دارةخطط خطة إ
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية 

 الشريحة األولى)

تقرير حالة لالجتماع الثالث والثمانين عن مستو صرف  أن تطلب
 األموال

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/42 

إزالة المواد  إدارةخطة خطة 
الهيدرالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية)

ى أن تطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثالث والثمانين عن مستو
ع جتماالصرف مع اإلشارة الى اقتراح تقديم المرحلة الثانية الى اال

 الثالث والثمانين
 هايتي

HAI/PHA/76/INV/22 
إزالة المواد  إدارةخطة خطة خطة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى 
 الشريحة الثانية)

وى مست أن تطلب: (أ) تقرير حالة يقدم لالجتماع الثالث والثمانين عن
 صرف األموال واالنتهاء من وضع االتفاق و(ب) برنامج المساعدة

شطة على االمتثال في اليونيب لتقديم المساعدة لإلسراع بتنفيذ أن
 لمشروعا

 الهند
IND/SEV/76/INS/467 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة 
 )3/2018-4/2016المباشرة 

ى أن تطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثالث والثمانين عن مستو
 صرف األموال وتوقيع اتفاق المشروع

 جمهورية إيران اإلسالمية
IRA/PHA/77/INV/226 

إزالة الموادالهيدرو  إدارةخطة خطة 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية 

 الشريحة األولى) (قطاع الرغاوي)

ى أن تطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثالث والثمانين عن مستو
 صرف األموال

 نيجيريا
NIR/PHA/75/INV/143 

إزالة المواد  إدارةخطةخطة 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى 

الشريحة الخامسة) (قطاع الرغاوي وخدمة 
 التبريد)

ى أن تطلب تقرير حالة يقدم لالجتماع الثالث والثمانين عن مستو
صرف األموال مع اإلشارة الى أن المشروع يستكمل في ديسمبر/ 

 2018كانون أول 
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 الخامس  المرفق

 لليونيبمشروعات جارية لديها مسائل معلقة في التقرير المرحلي إجراءات حول 

 اإلجراءات عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع

 الجزائر
ALG/SEV/73/INS/81 

(المرحلة السادسة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 
12/2014 -11/2016( 

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 مستوى صرف األموال

  أنتيغوا وبربودا
ANT/PHA/73/PRP/17 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

 بشأن الثالث والثمانينأن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع 
 التنفيذ

 أنتيغوا وبربودا
ANT/SEV/73/INS/16 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 
1/2015-12/2016( 

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ

 جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/SEV/68/INS/23 

التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: تمديد مشروع 
1/2013-12/2014( 

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 شيلي
CHI/PHA/76/TAS/191 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
(المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (قطاع خدمة 

  التبريد)
 

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/SEV/68/INS/57  
 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلتان 
 )12/2013-1/2010السادسة والسابعة: 

 بشأن االجتماع الثالث والثمانينأن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى 
 التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف األنشطة

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/43 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
صرف األموال، بما في ذلك تحديث عن تقديم المرحلة مستوى 

 الثانية
 دومينيكا

DMI/PHA/62/TAS/19 
خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين

ارات بشأن االعتب XXIX/19التنفيذ، مع األخذ في االعتبار المقرر 
  دومينيكا الخاصة لجزر الكاريبي المتأثرة باألعاصير

DMI/PHA/75/TAS/22 
تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة 

  الهيدروكلوروفلوروكربون
 دومينيكا

DMI/SEV/72/INS/21 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 

 بشأن تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانينأن يطلب  )4/2014-3/2016
 دومينيكا 81/36تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل المشار إليها في المقرر 

DMI/SEV/80/INS/23 
 مساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي

 اسواتيني
SWA/PHA/70/TAS/20 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 األولى، الشريحة الثانية)(المرحلة 

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 إثيوبيا
ETH/PHA/77/TAS/27 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 بشأن الثالث والثمانينأن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 إثيوبيا
ETH/SEV/77/INS/26 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 
1/2017-12/2018( 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

  غواتيماال
GUA/PHA/75/TAS/50 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

   هايتي
HAI/SEV/75/INS/20  

  

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 
11/2015 -10/2017( 

 بشأن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانينأن 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

  العراق
IRQ/PHA/73/PRP/21 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

  العراق
IRQ/PHA/74/TAS/22  

  

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 )بريدالشريحة الثانية) (قطاع خدمة الت(المرحلة األولى، 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

  الكويت
KUW/PHA/66/TAS/19 

 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
قطاع خدمة (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين التبريد، والرصد والتحقق)
 ، مع مالحظة أن الشريحة الثالثةالتنفيذ ومستوى صرف األموال

 تقديمها إلى االجتماع الثالث والثمانينسيتم 
  الكويت

KUW/PHA/74/TAS/23 
خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

(المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة 
  التبريد، والرصد والتحقق)
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 اإلجراءات عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع

  ناميبيا
NAM/SEV/79/INS/24 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة: 
7/2017-6/2019( 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 باكستان
PAK/PHA/76/TAS/93 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
(المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (قطاع خدمة 

 التبريد)

 بشأن االجتماع الثالث والثمانينأن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 قطر
QAT/PHA/65/TAS/17 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة 

 التبريد)

، وإعادة األرصدة 2019 تموزيه/ لإنجاز المشروع بحلول يو
تم باعتبار أنه  سوف ي 2019بآخر ديسمبر/كانون األول المتبقية 

ن كربوتقديم المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلورو
 االجتماع الثالث و الثمانين إلى

 قطر
QAT/PHA/73/PRP/20 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

 بشأن إلى االجتماع الثالث والثمانينأن يطلب تقديم تقرير الحالة 
 تقديم المرحلة الثانية

 المملكة العربية السعودية
SAU/PHA/68/TAS/18 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (خطة قطاع 

 رغاوي البوليوريثان)

 شأنبوالثمانين أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 المملكة العربية السعودية
SAU/PHA/68/TAS/16 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
، (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (خدمة التبريد

 شأنبوالثمانين أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث  وتدريب مسؤولي الجمارك، والرصد)
 المملكة العربية السعودية التنفيذ ومستوى صرف األموال

SAU/PHA/77/TAS/32 
خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

د، (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة) (خدمة التبري
 وتدريب مسؤولي الجمارك، والرصد)

 المملكة العربية السعودية
SAU/SEV/67/INS/15 

مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية: تمديد 
7/2012-6/2014( 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
يتم  ا لمالتنفيذ بما في ذلك التوقيع على االتفاق، مع مالحظة أنه إذ

ظر في يمكن النأي تقدم في االجتماع الثالث والثمانين، عن اإلبالغ 
 وعإلغاء المشر

 سيراليون
SIL/PHA/76/TAS/30 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
  التنفيذ ومستوى صرف األموال

 
  جنوب السودان

SSD/PHA/77/TAS/04 
الهيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارة إزالة 

 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)
 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين

 التنفيذ ومستوى صرف األموال
 جنوب السودان

SSD/SEV/76/INS/03 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة األولى: 

5/2016-4/2018(  
 

 سورينام
SUR/PHA/74/TAS/22 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 مستوى صرف األموال

 سورينام
SUR/SEV/77/INS/25 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 
12/2016 -11/2018(  

 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 اليمن
YEM/SEV/73/INS/43 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة: 
1/2015-12/2016( 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال
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   السادسالمرفق 

 في التقرير المرحلي لليونيدو معلقة سائلملديها مشروعات جارية إجراءات حول 
 

 عنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 

 اإلجراءات

 البحرين
BAH/PHA/68/INV/27 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 22-األولى، الشريحة األولى) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

من تصنيع أجهزة تكييف الهواء المركزية وللنوافذ في شركة 
Awal Gulf manufacturing( 

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
 لتقدم في التنفيذوالثمانين بشأن ا

 الصين
CPR/ARS/56/INV/473 

خطة قطاعية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة 
 االستنشاق بالجرعات المقننة

المطالبة بإكمال المشروع بحلول االجتماع الثالث 
 28/7المتبقية وفقا للمقرر والثمانين وإعادة األرصدة 

 26المشروع منذ  مع مالحظة أنه تمت الموافقة على
 اجتماعا

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/73/INV/59 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
-األولى، الشريحة األولى) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 Pyongyangب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي 141
Sonbong وPuhung Building Materials( 

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
والثمانين بشأن التنفيذ بما في ذلك تحديثات بشأن 

 استئناف األنشطة

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/73/TAS/60 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى) (خدمة التبريد والرصد)األولى، الشريحة 

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/75/INV/62 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
-األولى، الشريحة الثانية) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 Pyongyangب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي 141
Sonbong وPuhung Building Materials( 

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/75/TAS/63 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى، الشريحة الثانية) (السياسات وخدمة التبريد والرصد)

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/77/INV/64 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة 
 األولى، الشريحة الثالثة) (السياسات وخدمة التبريد والرصد)

 مصر
EGY/ARS/50/INV/92 

إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة 
 االستنشاق بالجرعات المقننة

المطالبة بإكمال المشروع بحلول االجتماع الثالث 
، 28/7المتبقية وفقا للمقرر والثمانين وإعادة األرصدة 

 32مع مالحظة أنه تمت الموافقة على المشروع منذ 
 اجتماعا

 إثيوبيا
ETH/PHA/77/INV/28 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثانية)األولى، الشريحة 

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
والثمانين بشأن التقدم المحرز على مستوى صرف 

 األموال
 العراق

IRQ/PHA/73/PRP/19 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد 

 (المرحلة الثانية)
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 

 والثمانين بشأن التنفيذ
 

 العراق
IRQ/REF/73/PRP/20 

زالة المواد التحضير لألنشطة االستثمارية إل
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع تكييف 

 الهواء)
 العراق

IRQ/PHA/74/INV/23 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية) (قطاع خدمة التبريد)األولى، الشريحة 
 الكويت

KUW/PHA/74/INV/24 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى، الشريحة الثانية) (إزالة قطاع رغاوي البوليوريتان: شركة 

Kuwait polyurethane Industry Co. ؛ وشركةKirby 
Building Systems لمستخدمي رغاوي الرش ، مساعدة تقنية

 وصغار المستخدمين اآلخرين)
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 

 الكويت والثمانين بشأن التنفيذ
KUW/PHA/74/INV/25 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى، الشريحة الثانية) (إزالة قطاع رغاوي البوليوريتان 

 Gulf Insulating Materialsالمسحوبة بالضغط: شركة 
Manufacturing and Trading ؛ وشركةIsofoam 

Insulating Materials Plants ؛ وشركةAl Masaha 
Company( 
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 عنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 

 اإلجراءات

 المغرب
MOR/PHA/65/INV/68 

 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث  األولى، الشريحة األولى) (خدمة التبريد والرصد)

 والثمانين بشأن التنفيذ
 المغرب 

MOR/PHA/68/INV/69 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة إزالة المواد 

 األولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
 قطر

QAT/PHA/65/INV/18 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)
، وإعادة 2019 تموزه/إكمال المشروع بحلول يولي

، مع  المتبقية بآخر ديسمبر/كانون األولاألرصدة 
خطة إدارة إزالة المواد أن المرحلة الثانية من المالحظة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية ستُقدم إلى االجتماع الثالث 
 والثمانين

 قطر
QAT/PHA/65/INV/19 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى، الشريحة األولى) (تحويل القطاع من 

في إنتاج ألواح العزل  22ب و142-الهيدروكلورروفلوروكربون
إلى اإليزوبوتان منخفضة إمكانية االحترار  بالبوليوريتانالمسحوبة 

 Orient Insulation، وQatar Insulationالعالمي في شركة 
  )Al Kawthar Insulationو
 

 قطر
QAT/PHA/73/PRP/21 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إعداد خطة إدارة
 (المرحلة الثانية)

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
 والثمانين لرصد تقديم المرحلة الثانية

 قطر
QAT/SEV/79/INS/22 

 - 8/2017التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: تجديد مشروع 
7/2019( 

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
 والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف األموال

 المملكة العربية السعودية
SAU/FOA/62/INV/13 

ب من تصنيع ألواح 142و 22-إزالة الهيدروكلورروفلوروكربون
 Al-Wataniaالمسحوبة بالضغط في شركة  البوليوريتان

Plastics 

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
والثمانين بشأن التنفيذ، بما في ذلك تحديث بشأن 

 مناقصة المعدات التي تم شراؤها ويتعين بيعها
 المملكة العربية السعودية

SAU/PHA/68/INV/17 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة إدارة إزالة المواد 

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث  األولى، الشريحة األولى) (خدمة التبريد والرصد)
 المملكة العربية السعودية والثمانين بشأن التنفيذ

SAU/PHA/72/INV/20 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد والرصد)
 المملكة العربية السعودية

SAU/PHA/75/INV/24 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع رغاوي البوليوريتان)
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 

 والثمانين بشأن التنفيذ
 المملكة العربية السعودية

SAU/PHA/75/INV/25 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثالثة) (خدمة التبريد والرصد)
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 

 والثمانين بشأن التنفيذ
 العربية السعوديةالمملكة 

SAU/PHA/77/INV/31 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الرابعة) (خطة قطاع رغاوي البوليوريتان)
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 

 والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف األموال
 جنوب أفريقيا

SOA/FOA/76/DEM/09 
 

مشروع تدليلي على المزايا التقنية واالقتصادية للضخ بمساعدة 
الشفط في مصنع األلواح المتقطعة المعاد تهيئتها من 

 ب إلى البينتان141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 المطالبة بإعادة األرصدة إلى االجتماع الثالث والثمانين

 الصومال
SOM/PHA/77/INV/12 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة خطة 
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث  األولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)

 الصومال والثمانين بشأن التنفيذ
SOM/PHA/77/TAS/13 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى، الشريحة الثانية) (أمن إضافي)

 الجمهورية العربية السورية
SYR/PHA/55/PRP/97 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد 
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 

 السوريةالجمهورية العربية  والثمانين بشأن التنفيذ ورصد تقديم المرحلة األولى
SYR/FOA/61/PRP/102 

زالة المواد إعداد األنشطة االستثمارية إل
 الهيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الرغاوي)

 الجمهورية العربية السورية
SYR/REF/62/INV/103 

ب من تصنيع وحدات 141و 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
 Alأجهزة تكييف الهواء وألواح البوليوريتان الجاسئة في مجموعة 

Hafez Group 

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
 والثمانين بشأن التنفيذ

 الجمهورية العربية السورية
SYR/SEV/73/INS/104 

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث  )12/2016-1/2015المؤسسي (المرحلة الخامسة: تمديد التعزيز 
 والثمانين بشأن التنفيذ

 تونس
TUN/PHA/76/INV/68 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى، الشريحة الثانية) (خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء 

 المنزلية)

المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
والثمانين بشأن مستوى صرف األموال ورصد تقديم 

 المرحلة الثانية
 تونس

TUN/PHA/77/PRP/71 
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إعداد خطة إدارة

 (المرحلة الثانية)
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 عنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 

 اإلجراءات

 تونس
TUN/FOA/77/PRP/72 

زالة المواد إعداد األنشطة االستثمارية إل
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع رغاوي 

 البوليوريتان)

الثالث المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع 
والثمانين بشأن مستوى صرف األموال ورصد تقديم 

 المرحلة الثانية
 تركيا

TUR/PHA/74/PRP/105 
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إعداد خطة إدارة

 (المرحلة الثانية)
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 
والثمانين بشأن مستوى صرف األموال ورصد تقديم 

 المرحلة الثانية
 زامبيا

ZAM/PHA/77/INV/33 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الشريحة الثالثة)األولى، 
المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى االجتماع الثالث 

 والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف األموال 
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 السابع المرفق

 
  التقرير المرحلي للبنك الدوليفي قة معل لديها مسائلجارية  مشروعاتإجراءات حول 

  
 اإلجراءات الحالة/المسألةمعدل الصرف (%) عنوان المشروع رمز المشروع/البلد

  الصين
CPR/PHA/77/INV/579 

إدارة إزالة المواد  ةخط
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة

ثانية، الشريحة األولى) (خطة قطاع ال
 )رغاوي البوليورتان الصلبة

معدل صرف منخفض للمبالغ المقررة في غياب التوقيع  0
  على اتفاق

طلب رفع تقرير عن حالة المشروع إلى االجتماع الثالث 
والثمانين من أجل رصد معدل الصرف المنخفض للمبالغ 

 المقررة

  فييت نام
VIE/PHA/76/INV/70 

إدارة إزالة المواد  ةخط
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة

ثانية، الشريحة األولى) (خطة قطاع ال
  )رغاوي البوليورتان الصلبة

معدل صرف منخفض للمبالغ المقررة في غياب التوقيع  0
 على اتفاق

طلب رفع تقرير عن حالة المشروع إلى االجتماع الثالث 
المنخفض للمبالغ والثمانين من أجل رصد معدل الصرف 

  المقررة
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 امن ثالالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  قطر حكومةبين  معدل اتّفاق
  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

يمثل هذا االتفاق فهم حكومة قطر (البلد) واللجنة التنفيذية بشأن خفض االستخدام المحكوم للمواد المستنفدة   1-
ستنفاد األوزون اطن بقدرات  69.52ألف ("المواد") الى مستوى مستدام يقدر بمقدار  1رجة في التذييل لألوزون المد

  باالمتثل للجدول الزمني لبروتوكول مونتيال. 2015يناير/ كانون الثاني  1بحلول 
  

من  2- 1ألفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف ا 2-
 ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  في هذا االتفاق ألف ("األهداف والتمويل") -2التذييل 

ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها  ألف.-1المشار إليها في التذييل لجميع المواد 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 

طوة النهائية في ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2- 1ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى ما يتعلق بأي استهالك يتألف، وفي-1التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل 

  .(االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد 3-3-4و  3- 2-4و  3- 1-4ة ألفقياوف 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 لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 ّدد في الصف األفقيالتمويل المح

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

ة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدم 4-
 سنويمن تحقيق حدود االستهالك التحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من ق المشار إليه أعاله وسيجرى التحق .من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالة الثنائية أو المنفّذة الوك

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

ى في الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية على األقل ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 تمويل:ال
 

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 

ة ماع اللجنقاد اجتخ انعالتزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تارييوجد فيها ال 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؛

") يذتنفالارير 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
  في المائة؛ 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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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 

  و جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  ىبالنسبة إل، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه(
 وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد

متثال ضمن ايأن النظام بالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
 وتوكوليدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في برالبلد للجدول الزمني إلزالة المواد اله

  مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةفيذ التن طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل  ً للتحقّق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبيّن في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء توافق و 7-

لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي ذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض من ه
 ألف:-1
 

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 اله أو كتن (د) 5ف ة أع دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط ق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ تفاقهذا االشروط 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
  و لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
د تكالي نوية، تزي ذ الس ة التنفي ن خط اط م ة أي نش ن أو إزال ه ع وع  30ف ن مجم ة م ي المائ ف

  ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص يص غي ادات التخص ذ الإع 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 الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليها. ويجب  دم لتغيي ب المق 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

تنفاد األوزون  درات اس ي ق ورات الت ى أن الوف د عل ق البل ر. ويواف ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالته س
ر  ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف ل المحتمل توى التموي ض مس ى خف تؤدي إل ا س التكنولوجي

  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 التبريـع الفرعي لخدماـسوف 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 يأخذ البلد والوكاأن   (ب) ذة المعني المالت الثنائية والمنف واردة ب روط ال ل الش ار الكام ين االعتب قررين بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدو تقوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة على أن ي اليونيب وافقوذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") المنف
ويُوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. 

امج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار بر
 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المشتركةاببرنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ا في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبمبموجب هذا االتفاق، 
هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

ن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية ع
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
مسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة وال

 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .للتنسيق
 .ألف-2من التذييـل .4-2و  2-2ين ألفقيين ابالرسوم المبيّنـة في الصف

 
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 ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
فقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل و

ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
التالية في إطار جدول الموافقة على م شريحة التمويل أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  ة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.مقدرمن السنوات، 
البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 

  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر ضعختلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
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لوكالة المنفذة ومن الوكالة المنفذة الرئيسية وا 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

 
وروكربونية واالتفاق المرتبط بها بحلول تستكمل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل 14
 4ن التذييل م) ه(1(د)،و1(ب)، و1(أ)، و1. وتستمر متطلبات اإلبالغ المبينة بحسب الفقرات 2019يوليه/ تموز  1

  ألف الى أن يتم االستكمال ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر 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
 

يه بين حكومة قطر واللجنة التنفيذية خالل االجتماع يجب االتفاق المحدث االتفاق الذي تم التوصل إل 16
 الخامس والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  73.45 األولى جيم 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
  0.58 األولى جيم  ب141–الهيدروكلوروفلوروكربون
  12.05 األولى جيم  ب142–الهيدروكلوروفلوروكربون

  86.08    المجموع
 

  

  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

-2013 2012 2011 التفاصيل الصف
2014 

2015-
2018 

 المجموع

 في الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال لخفض المواد المدرجة 1.1
 (المواد المستنفدة لألوزون) األولىالمجموعة  جيمالمرفق 

غير  غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر 78.21 86.9

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المرفق  1.2
 قدرات استهالك األوزون)بطنان باألجيم، المجموعة األولى (

غير غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر 69.52 86.9

 1,045,907 0 0 0 1,045,907 وافقت اليونيدو على التمويل (بالدوالر األمريكي) 2.1
 78,443 0 0 0 78,443 )تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (بالدوالر األمريكي 2.2
 لدوالر(باتفق عليه التمويل الم - تعاون الوكالة المنفذة هي اليونيب 2.3

 األمريكي)
105,000 0 0 0 105,000 

 13,650 0 0 0 13,650 يكي)(بالدوالر األمرتكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة  2.4
 1,150,907 0 0 0 1,150,907 مجموع التمويل المتفق عليه (بالدوالر األمريكي) 3.1
 92,093 0 0 0 92,093 مجموع تكاليف الدعم (بالدوالر األمريكي) 3.2
 1,243,000 0 0 0 1,243,000 يها (بالدوالر األمريكي)مجموع التكاليف المتفق عل 3.3
 45.81 ي تحقيقه بموجب هذا االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)المتفق عل 22- مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 0 رات استنفاد األوزون)المتفق عليه تحقيقه بموجب االتفاق (باألطنان بقد 22- إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 27.64 22- االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3
 0 )لي تحقيقه بموجب هذا االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزونعب المتفق 141- مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1
 0 ليه تحقيقه بموجب االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)ع ب المتفق141- إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2
 0.58 ب (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)141- االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3
 12.05 ن بقدرات استنفاد األوزون)ب المتفق علي تحقيقه بموجب هذا االتفاق (باألطنا142- مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1
 0 ليه تحقيقه بموجب االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)عب المتفق 142- إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2
 0 ب (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون)142- االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

 

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةلف: أ -3التذييل 

 
  في السنة المحددة في  الثالث االجتماعسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 ألف.-2التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  زاء:من خمسة أجلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)
ا،  اطات 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

تالمستنفدة لألوزون  وينبغي أن يشتمل التقرير على الموادوكيفية 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 ياح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغمسالتي أدخلت، لل ي االنبعاث ر ف ي
اخ. لة بالمن ر ال الص لط التقري ي أن يس ديات وينبغ رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ض

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل

ذ مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  نوية  التنفي أخير، الس 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
لة الم نوات ذات الص ع الس ة التقرير المسرود جمي رة الفرعي ي الفق ددة ف ن 5ح 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
رة -1المشار إليها في التذييل  ي الفق ين ف و مب ا ه ة ألف، كم رر 5الفرعي 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 

  تقرير تحقق عنها؛ إلى تسلماللجنة  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 مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ب البع ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ة؛ وس نة التقويمي من س 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  التغييرات التي أدخلتبالتفصيل الوصف ينبغي أن يحدد (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

نوية خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ة ط التنفيذ الس المقدم
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 نو(ج) أع ذ الس ة التنفي ية وأي وخط

  و وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ه(
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  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
     

 

ية المركزية التي أنشئت في إطار الهيكل اإلداري لوزارة البيئة حدة األوزون الوطنية هي الوحدة اإلداروإن   - 1
وهي مسؤولة عن تنسيق األنشطة الحكومية فيما يتعلق بحماية طبقة األوزون وتسهيل إزالة المواد المستنفدة 

 .لألوزون
 
إدارة إزالة إن وحدة األوزون الوطنية هي المسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة الوطنية نحو تنفيذ خطة   - 2

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
 
إن إدارة تنفيذ أنشطة المشروع المخطط لها سوف تكلف به وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع اليونيدو   - 3

 بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية. 
 

 المنفذة الرئيسية دور الوكالة ألف: -6التذييل 
 
  :تشمل على األقل ما يلية من األنشطة ـعن مجموع ولةؤمسة 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 خطـد في إعمساعدة البل  (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

 ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة ؛الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)

 اء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛إجر  (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)

دم اال  )ي( رة في حالة خفض التمويل نتيجة ع ا للفق ال وفق د  11متث 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؛

 و ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ك(
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 يما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة ف  )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 -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  ء: دور الوكالة المنفذة المتعاونةبا -6التذييل 

  
ي وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 امتحدد هذه األنشطة ف ة الش ى لةالخط 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
  لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ والمنفذة الرئيسية 

األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن هذه   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 170 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  رامغويلك

  ألف.-2من التذييل  2- 1الهدف المحدد في الصف 
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  المرفق التاسع
  

بشأن  للصندوق المتعدد األطرافواللجنة التنفيذية فنزويال حكومة بين معدل  اتّفاق
ة ة إدارالهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطتخفيض استهالك المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  إزالة
  
  
خفيض في إجراء تالبلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق ب("فنزويال  يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

طن  120.03دّ") إلى كمية ثابتة قدرها ألف ("الموا -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 
 وتوكول مونتريال.لبر ةول الزمنيالجدبما يتماشى مع ا 2020كانون الثاني /يناير 1األوزون بحلول  قدرات استنفاد من

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في  .2
ل مونتريال لجميع المواد المشار إليها ألف ("األهداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكو -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة -1في التذييل 
جاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يت

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل -1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

) من كل للتمويل (االستهالك المؤهل المتبقي 3- 6-4و 3-5- 4و 3-4- 4و 3-3- 4و 3-2- 4 3- 1-4 الصفوفمادة في 
 من المواد.

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا
ا التمويل، من حيث المبدأ، ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذ -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 للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .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.التحقيق المشار إليه أعاله 

ً للجدول الزمني للموافقة على  لن تصرف .5 البلد بالشروط  إال عندما يفي التمويلاللجنة التنفيذية التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2تذييل من ال 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 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

تم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير أن ي  )ب(
 مطلوب؛

 ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ-4على هيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  تقريرأن يكون البلد قد قدم   )ج(
حقق مستوى متقدم من غطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد ي") الشرائح

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
لسنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال ا

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في التذييـل  .6
السابقة وفقاً  الشرائحلرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط تنفيذ ألف ("مؤّسسات ا -5

وسيخضع الرصد أيضا إلى تحقق مستقل على النحو الموصوف في التذييل. نفس ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في 
 أعاله. 4الفقرة 

ادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع .7
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للم - 1واد المحددة في التذييل ـهذه المبالغ وفقا

 :ألف

 شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ(
سنوية قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة  5توقع في الفقرة الفرعية حسبما هو م

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ التغييرات التي تؤدي )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية،  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  )4(
في المائة من مجموع  30، تزيد تكاليفه عن ريحةالشأو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ 

  تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير تنفيذ 

 الالحق؛ لشريحةا

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   )ج(
أو تنقيح الخطة الموافق عليها.  الشريحةتنفيذ يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة 

ية المتصلة بها واآلثار المحتملة على المناخ ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضاف
وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن 
يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى 

 ذلك؛التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا ل

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة   )د(
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية 

في الحادي والعشرين  للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع
) ال تحصل على أي مساعدة. وتبلغ هذه المعلومات للجنة التنفيذية كجزء من 2007من سبتمبر/أيلول 

 ؛الشريحةتنفيذ خطة 
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إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )ه(
 الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب هذا االتفاق.األطراف لدى االنتهاء من 

 يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل   )أ(
 تنفيذ المشروع؛

 .خالل تنفيذ الخطة 72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(

التي  وم بها أولتي يقاالمسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة  تحملعلى  يوافق البلد .9
نفذة وكالة المكون التعلى أن  يونيدو تب هذا االتفاق. وقد وافقيُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموج

فذة كالة المنة ("الوالمنفذة المتعاون الوكالةووافق يوئنديبي على أن يكون  الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
ى عمليات البلد عل يُوافقوق. فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاالمتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية 

امج إطار برن أو في التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف
 في هذا االتفاق.للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو الوكالة المنفذة المتعاونة التقييم التابع 

غ عنها اإلبالوستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها  .10
وتشمل هذه  (ب). 5 التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية الحصربموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال 

لتنفيذ. اشطة في لألن ينلضمان التوقيت والتسلسل المناسبة الوكالة المنفذة المتعاونالمسؤولية ضرورة التنسيق مع 
- 6تذييل الرجة في شطة المدعن طريق تنفيذ األن الوكالة المنفذة المتعاونة الدعم إلى الوكالة المنفذة الرئيسية تقدمسوف و

توافق  لىإ لمتعاونةالمنفذة الة وستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكا. العام للوكالة المنفذة الرئيسيةتحت التنسيق  باء
بالغ واإل ظمةالمنتبما في ذلك اجتماعات التنسيق  تينبين الوكال بالتخطيطشأن الترتيبات المتعلقة في اآلراء ب

لى أ، عدمن حيث المب . وتوافق اللجنة التنفيذية،للخطة منسقالتنفيذ يسير الوالمسؤوليات بموجب هذا االتفاق من أجل ت
 .ألف-2 من التذييل 4-2و 2- 2المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين  تزويد الوكالة

 ة في الصفلمحددافي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد  .11
 االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق لهف، أو عجزه على أي وجه آخر عن أل-2من التذييل  2-1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أ لى إالتمويل  ن تعيدالحصول على التمويل وفقا
التزاماته  فائه بكافةوعلى د وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البل

لد بأنه يعترف البويل. والتي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التم
ات في التمويل بسبب عدم ألف ("تخفيض -7يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

ن قدرات بأطنا عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة االمتثال")،
خذ حدة، وتت اق علىاستنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتف

 5قا للفقرة لمقبلة وفرائح اكل الحالة المعنية عائقا أمام الشإزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تش
  .أعاله

لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و د ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذيةسوف يستجيب البل .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالعلتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي الم إنجاز يت .14
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2االستهالك في التذييل 
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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

االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا .15
، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

ل إليه بين حكومة جمهورية فنزويال البولفارية يجب هذا االتفاق المحدث االتفاق الذي تم التوص التذييالت .16
 واللجنة التنفيذية خالل االجتماع السادس والسبعين للجنة التنفيذية.

 

  
  ألف: المـواد -1التذييل 

 
في المجمعة نقطة البدء إلجمالي التخفيضات  المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) االستهالك
161.63 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
0.07 األولى جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
0.00 األولى جيم 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
39.56 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
5.68 األولى جيم ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

206.94     المجموع الفرعي
ب الموجود 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  في البوليوالت سابقة الخلط

 األولى جيم
1.91

208.86 األولى جيم  المجموع
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  يلألف: األهداف والتمو -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 صفوال الصف

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 

أطنان قدرات استهالك باألولى (جيم، المجموعة 
 األوزون)

186.25 186.25 186.25 186.25 134.55 n/a 

1-2 
 الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد

أطنان قدرات بالمرفق جيم، المجموعة األولى (
 استهالك األوزون) 

186.25 186.25 186.25 186.25 120.03 n/a 

2-1 
) دويونيللوكالة المنفذة الرئيسية (التمويل المتفق عليه 

 (دوالر أمريكي)
600,000 0 0 575,000 792,144 1,967,144 

 137,700 55,450 40,250 0 0 42,000  كي)(دوالر أمري تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

2-3 
 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 

 ) (دوالر أمريكي)يوئنديبي(
0 0 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 يكي)(دوالر أمرالمتعاونة تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4

 1,967,144 792,144 575,000 0 0 600,000 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع  3-1

 137,700 55,450 40,250 0 0 42,000 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 2,104,844 847,594 615,250 0 0 642,000 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-3

 22.94  المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-1-1

 23.16  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  22-الهيدروفلوروكربون 4-1-2

 115.53  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 22-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-1-3

 0.00  ته بموجب هذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)لالمتفق على إزا 123-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-2-1

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  123-الهيدروفلوروكربون 4-2-2

 0.07  )األوزون بأطنان قدرات استنفاد( 123-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-2-3

 0.00  المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 124-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-3-1

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  124-الهيدروفلوروكربون 4-3-2

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 124-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-3-3

 0.00  ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-4-1

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(لموافق عليها في السابق ب الذي يتعين إزالته من المشروعات ا141-الهيدروفلوروكربون 4-4-2

 39.56  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( ب141-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-4-3

 0.00  ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)142-مجموع الهيدروفلوروكربون 4-5-1

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق 142-الهيدروفلوروكربون 4-5-2

 5.68  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( ب142-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-5-3

4-6-1 
استنفاد  ستورة سابقة الخلط المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (بأطنان قدراتالموجود في البوليوالت الم ب141-مجموع الهيدروفلوروكربون

  األوزون)
0.00 

4-6-2 
بأطنان (في البوليوالت المستورة سابقة الخلط الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق  ب الموجود141-الهيدروفلوروكربون

  )قدرات استنفاد األوزون
0.00 

 1.91  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( طالموجود في البوليوالت المستورة سابقة الخل ب141-الهيدروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-6-3

 
 

 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـالسن من األخيراع ـللموافقة عليه في االجتم سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة .1
 ألف.-2
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  ارير وخطط التنفيذألف: شكل تق -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

لسنة التي تسبق ابشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ(
، تسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضها البعض. تتصل ب وكيف
لبدائل، واإلدخال ذي الصلة لستخدمة ، والتكنولوجيا البديلة المحسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات الصلة  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتللسماح لألمانة 
نشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بكما ينبغي أن يسلط بالمناخ. 

 أن يوفرتغييرات في الظروف السائدة في البلد، ويعكس أية  وأنمختلفة المدرجة في الخطة، ال
مقارنة ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) خطة ب
من  7 ل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرةالمرونة إلعادة تخصيص األموال خال

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في أي هذا االتفاق، أو 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في 5الفقرة الفرعية 
 السنة الحالية؛

(ب) من 5خطة واستهالك المواد، كما هو مبين في الفقرة الفرعية المن نتائج مستقل تقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة 

حو المحدد في من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على الن
  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛5الفقرة الفرعية 

الشريحة التالية، مع  حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
رائح السابقة بعين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشمع و األنشطة إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةاالعتبار
اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على 

(د) من االتفاق. 5ي الفقرة الفرعية المحددة ف السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف 
. على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف 

ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة 
  ؛الفرعية (ب) أعاله

قاعدة الشرائح المقدمة من خالل تنفيذ بجميع تقارير وخطط لكمية الخاصة مجموعة من المعلومات ا  )د(
. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية مع على اإلنترنت بيانات

(أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
الشريحة وأي تغييرات في الخطة الشاملة، تنفيذ وخطة (ج) أعاله)، 1لفقرة الفرعية والخطة (انظر ا

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)

هيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد ال  .2
  ريحة:يذ الشواحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنف

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  فاق؛واألموال المشمولة بهذا االت
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إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة   (ب)
متثال معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لال

  التفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 
 

بونية، وروكرستنفذ أنشطة الرصد ضمن مشروع تنفيذ ورصد ومراقبة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل .1
لمنتظم لرصد اوستشتمل على تنفيذ جميع المشروعات ضمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وا

 ة؛ وإنتاجتصحيحيالمشروع ونتائجه؛ وإنتاج تقارير دورية عن نتائج المشروعات من أجل تيسير اإلجراءات ال لتنفيذ
 رات السوقم لتطوتقارير مرحلية عن المشروعات في الوقت المناسب وتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛ والرصد المنتظ

 واتجاهها على المستويين الوطني والدولي.

 يل المسؤوليات المحددة لمختلف أصحاب المصلحة:وترد أدناه تفاص .2

  مكتب األوزون الوطني:

 لمشروع.ي ليوموال عامالالتنسيق  •

 خطوط االستراتيجية.وضع ال •

 .نيةفلوروكربووكلوروإدارة إزالة المواد الهيدر خطةلتنفيذ المكونات التقنية والمؤسسية واالجتماعية والقانونية  •

 .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عناصر خطةتنفيذ جميع وثيقة لمتابعة  •

 لتواصل الرئيسية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والوكاالت المنفذة.اقناة العمل ك •

 ن:وستراتيجياالركاء الش

لمصدر اوصفها ب، ولكن أيضا لشركة فوندوينللصناعة والتجارة، باعتبارها المنظمة األم  السلطة الشعبيةوزارة  •
 .األنشطةلبعض  محتملةرئيسي الرسمي للمعلومات عن القطاع الصناعي الخاص، وكذلك قناة ال

ونتريال، وتوكول منظام بربمباشر التصال اال، التي تدير والمياهاالشتراكية  لوجيايكووزارة السلطة الشعبية لإل •
ن لألوزو مواد المستنفدةتراخيص استيراد الإصدار والتزامات اإلبالغ بموجب بروتوكول مونتريال، ونظام 

 23ل ي من خالااللتزامات على المستوى الوطنبرصد وإنفاذ االمتثال لبروتوكول مونتريال ذات الصلة عمليات و
 في كل والية). تمثيلية للوزارة (تمثيلية واحدة

صص لحا)، للتحقق من نظام SENIATالجمارك (هيئة وزارة السلطة الشعبية لالقتصاد اإلنتاجي، من خالل  •
 .المواد المستنفدة لألوزونعلى الواردات من 

مجاالت تصلة بوزارة السلطة الشعبية للتعليم لتنسيق األنشطة المووزارة السلطة الشعبية للشؤون الخارجية،  •
 ، من خالل اجتماعات دورية ومنتظمة.امسؤولياته

 ة للتعليملوطنيامؤسسة ال، وال سيما القطاع األكاديمي من خالل المنظمات المختلفة المشاركة في برامج التدريب •
 .االشتراكي

لمواد المستنفدة ون الرئيسيون لمستوردالالمواد المستنفدة لألوزون، و منتجغرفة التجارة وغرفة الصناعة و •
 التبريد لتنسيق األنشطة ذات الصلة. ةخدم حلقات عمللألوزون، وممثل من 
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 .المنفذة المتعاونةوكالة ويوئنديبي بوصفه الالرئيسية المنفذة بوصفها الوكالة يونيدو  •

 رئيسية لبرامج المعلومات العامة.بوصفها القناة الوسائل اإلعالم  •

 رصدالتنفيذ ووحدة ال

ي ذلك ، بما فخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةجميع أنشطة المشروع ضمن اليومي لتنفيذ ال •
 السلع والخدمات. علىالمحلي  التعاقدصحاب المصلحة وإشراك أولألنشطة،  المفصلالتصميم 

ات لبياناتصميم وتنظيم وتنفيذ (على أساس ربع سنوي) أنشطة رصد المشروع، بما في ذلك تصميم أدوات جمع  •
 وتحليلها.

و أنشطة أ/حية وعلى أساس ربع سنوي، بما في ذلك تصميم وتنفيذ تدابير تصحيالرصد واإلبالغ عنها تحليل نتائج  •
 ع مكتب األوزون الوطني.الرصد ذات الصلة ملمساعدة التقنية، وتنظيم اجتماعات استعراض ا

اد الة المولخطة إدارة إزتنفيذ السنوي التقرير وإعداد التقارير المرحلية السنوية لالستخدام الداخلي،  •
 ليها فيإالمشار  لألشكالا لجنة التنفيذية، وفقصالح اللللخطة تنفيذ السنوي الوخطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة رورية لحسن سير العمل في مشروع . وسوف تشمل أيضا إعداد أي تقارير أخرى قد تكون ضألف-4التذييل 
 .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

  لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: مجموعـة من األنشطةالرئيسيـة مسؤولة عن المنفذة ستكـون الوكالـة  .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؛

الالحقة على النحو المبيـن في  الشرائحتنفيذ خطط ويـر مساعدة البلد في إعـداد تقار  )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 الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

تجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ ال  )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحخطط تنفيذ 

والخطة الشاملة على النحو المحدد في  الشرائحالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ   (ه)
. وتشتمل متطلبات اإلبالغ على اإلبالغ عن األنشطة التي ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية-4لتذييل ا

 تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق ضمان وجود   (ح)
 ؛عن البيانات
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من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ط)
منفذة الوكالة الرئيسية والة منفذالوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ؛المتعاونة

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ي)

  ؛تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  (ك)

بشأن أي ترتيبات تخطيط وتنسيق وإبالغ التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة   (ل)
 .مطلوبة لتيسير تنفيذ الخطة

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
استهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و

- 4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  المتعاونة: دور الوكالة المنفذة باء -6التذييل 
 
تشمل ة والخط حددة في. وهذه األنشطة ممسؤولة عن مجموعـة من األنشطة المنفذة المتعاونةستكـون الوكالـة  .1

 على األقل ما يلي:

  ؛تقديم المساعدة في مجال وضع السياسات حسب االقتضاء  )أ(

تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى مساعدة البلد في   )ب(
 ؛الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان الترتيب المنسق لألنشطة

المنفذة الرئيسية بشأن هذه األنشطة إلدراجها في التقارير تقديم تقارير إلى الوكالة   )ج(
 ؛ألف- 4الموحدة وفقا للتذييل 

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات تخطيط وتنسيق وإبالغ   )د(
 .مطلوبة لتيسير تنفيذ الخطة

  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 
 

عن كّل  دوالر أمريكي 102.26من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة  ألف.-2التذييل من  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2
يوجد فيها اتفاقين ساريين (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع 
مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة 

لمتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن ا
 مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 
Annex X 

1 
 

العاشرق المرف  
 

 رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 التوصيات البلد

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلمالألمانة أن تبعث رسالة لحكومة الجزائر تطلب موافقتها إللغاء  بلطتو دلبلا في رةلمستما الصعبة ظروفلا وإذ تشير إلى الجزائر (المرحلة األولى)
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا للمرحلة رحمقت يمكن تقديم لكي 28/7المتبقية وفقا للمقرر  دةصرألا وإعادة والثمانين ثلثالا عالجتماا في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
  عندما تسمح الظروف بذلك. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

أنتيغوا وباربادوس (المرحلة 
 األولى)

 مةولحکا في لهيکليةا راتلتغييا ببسب ودابربو ألنتيغوا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2015( لثانيةا يحةرلشا عدم تقديم وإذ تشير إلى
 حلةرلمأن ا مع اإلشارة إلى ،28/7المتبقية وفقا للمقرر  دةصرألا دةعاوإ والثمانين لثانيا عالجتماا في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما ءلغاإ  و
  .رألعاصيا نم المتضررة يبيرلکاا زرلج لخاصةا راتالعتباا نبشأXXIX/19 ررلمقا رالعتباا في ذستأخ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا

 أرمينيا (المرحلة الثانية)
 

 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا عتبة تحت كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2016( لیوألا يحةرللش إلجماليا رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى
يحة رشإعادة تخصيص  لكي تراعي معدلةمع خطة عمل  والثمانيناالجتماع الثالث  لی) إ2018( لثانيةا يحةرلشا لكي يمكن تقديم بنيوليا مع لالعمعلى  مينياأر مةوحک وحث لمائةا في

  تحققت.في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد  20 المقدرة بنسبة الصرفوالشرائح الالحقة، على أساس أن عتبة  2018عام 
جمهورية أفريقيا الوسطى 

  (المرحلة األولى)
 والثمانين لثانيا عالجتماا في یطسولا يقيارفأ يةورلجمه نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما ءلغاإو دلبلا في رةلمستما الصعبة ظروفلا وإذ تشير إلى.

  .بذلك عندما تسمح الظروف نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرللم رحمقت ميدتق نيمک لكي 28/7المتبقية وفقا للمقرر  دةصرألا دةعاوإ

قطاع  –الصين (المرحلة الثانية 
  رغوة البولي يوريثان الجامدة)

 لثانيا عالجتماا لیإ مةدلمقا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرللم نثايورالبولي ي رغوة عاطق ةطخ نم) 2017( لثانيةا يحةرلشأن ا وإذ تشير إلى
 معدلةتقديم الشريحة الثانية إلى االجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل  مكني لكياالتفاق  قيعوبت للتعجيمن أجل ا ليدولا كلبنا مع للعما علی نلصيا مةوحک وحث، سحبت دق والثمانين

  .قد تحققتفي المائة لتمويل الشريحة السابقة  20 المقدرة بنسبة الصرفوالشرائح الالحقة، على أساس أن عتبة  2017عام يحة رشإعادة تخصيص كي تراعي ل
 نيمک لكي قلتحقا من أجل إكمال بنيوليا مع لالعمعلى  رلقما زرج مةوحک بعد وحث ليستکم مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا هدافمن أ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى  جزر القمر (المرحلة األولى)

إعادة  لكي تراعي معدلةخطة عمل  الثالث والثمانين مع عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا ميدتق
  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش تخصيص

 مع للعما علی ونغولکا مةوحک ثح، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم) 2016( لثالثةا يحةرلشا في ريالستثماا رلعنصا ذتنفي ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)الكونغو 
كي ل معدلةمع خطة عمل  إلى االجتماع الثالث والثمانين نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي بنيوليا

  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش إعادة تخصيصتراعي 
 (المرحلة األولى)كوت دي فوار 

 
كوت دي فوار على العمل مع اليونيب واليونيدو من أجل إكمال  مةوحک بعد، وحث يكتمل مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف اب المعني ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى

كي ل معدلةمع خطة عمل  الثالث والثمانين تماعاالجإلى  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( لثالثةا يحةرلشاالتحقق لكي يمكن تقديم 
  والشرائح الالحقة. 2016عام  يحةرشإعادة تخصيص تراعي 

 نيمک لكي قلتحقا من أجل إكمال بنيوليا مع للعما علی تيوجيب مةوحک ثحوبعد  يكتمل مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف اب المعني ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)جيبوتي 
 إعادة تخصيصكي تراعي معدلة لخطة عمل  الثالث والثمانين معع الجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( لثالثةا يحةرلشا ميدتق

  والشرائح الالحقة. 2018 شريحة عام
 ثح، ولم يكتمل بعد نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا هدافأل ميزاإللا قلتحقا وأن نيةوطلا وزونألا دةحوو مةولحکا في لهيکليةا راتلتغييا ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى  (المرحلة األولى)دومينيكا 

 لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما من )2016( لثانيةا يحةرلشا يمكن تقديم لكي قلتحقا من أجل إكمالب نيوليا مع للعما علی مينيکادو مةوحک
 زرلج لخاصةا راتالعتباا نبشأ 29/19 ررلمقا اإلشارة إلى مع، لالحقةا ئحرالشوا 2016 معا يحةرش صتخصي دةعاإ لكي تراعي معدلة لعم ةطخ مع والثمانين ثلثالا عالجتماا
  .رألعاصيا نم المتضررة يبيرلکاا
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 التوصيات البلد

 ي يمكنلك قلتحقا جل إكمالأمن  بنيوليا مع للعما علی ونغاب مةوحک ثحو يكتمل بعد مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف ا نبشأ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)غابون 
 إعادة لكي تراعيمعدلة مل خطة ع الثالث والثمانين معع الجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا ميدتق

  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش تخصيص
 (المرحلة األولى)غينيا 

 
 لكي قلتحقا المن أجل إكم دونيويلوا بنيوليا مع للعما علی غينيا مةوحک ثحو يكتمل بعد مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف ا نبشأ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى

ة إعاد لكي تراعي معدلةطة عمل خمع  الثالث والثمانين عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( لثالثةا يحةرلشا ميدتق نيمک
  والشرائح الالحقة. 2016عام  يحةرشتخصيص 

 لكي قلتحقا لمن أجل إكما بنيولياو يبيدئنوليا مع للعما علی غيانا مةوحک ثحو يكتمل مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف اب المعني ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى (المرحلة الثانية)غويانا 
عادة إ لكي تراعي معدلةع خطة عمل م الثالث والثمانين عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2018( لثانيةا يحةرلشا ميدتق نيمک

 .والشرائح الالحقة 2018 عام يحةرش تخصيص

اإلسالمية)  – ةإيران (جمهوري
 (المرحلة الثانية)

 20 بنسبة المقدرة رفلصا عتبة تحت نکا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2016( لیوألا يحةرللش اإلجمالي رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى
) 2018لثانية (ايمكن تقديم الشريحة  لكيالتنفيذ  من أجل تعجيلواليونيدو واليوئنديبي واليونيب  الياطيوإ لمانياأ تماوحک مع للعما علی إلسالميةا رانيإ يةورجمه مةوحک ثحو لمائةا في

تمويل لفي المائة  20 نسبةالمقدرة ب الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة 2018عام  يحةرشتخصيص إعادة  لكي تراعي معدلةإلى االجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل 
  .قد تحققت ابقةالشريحة الس

ي يمكن لك االتفاقوقيع تالتعجيل ب جلأاليونيب واليونيدو من وحث حكومة العراق على العمل مع بعد التأخير بسبب التغييرات الهيكلية داخل الحكومة وأن االتفاق لم يوقع  تشير إلىوإذ  (المرحلة األولى)العراق 
  والثمانين. لثالثا عالجتماا لىإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا ادلموا لةإدارة إزا خطةمن ) من المرحلة األولى 2017الشريحة الثالثة ( تقديم

 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا تبةع كان تحت نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2016( لیوألا يحةرللش إلجماليا رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى (المرحلة الثانية)األردن 
 معدلةمع خطة عمل  الثالث والثمانينع ) إلى االجتما2018( الثانيةالشريحة  يمكن تقديم  لكي ذلتنفيا من أجل تعجيل ليدولا كلبنوا دونيوليا مع للعمعلى ا ردنألا مةوحک وحث لمائةا في

  ققت.في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تح 20 المقدرة بنسبة الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة 2018عام  يحةرشتخصيص إعادة  لكي تراعي

 رفلصا عتبة تحت نکا نيةوبرکوروفلوورکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم) 2014( لثانيةا يحةرللش اإلجمالي رفلصا دلمعوأن  لماليةاالمرحلية و ريرلتقاا ميدتق دمع وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)الكويت 
 األولىن المرحلة م) 2016لشريحة الثالثة (يمكن تقديم ا لكي يونيدولعمل مع اليونيب والالالزمة وا لماليةاالمرحلية و ريرلتقاا ميدتقعلى  تيولکا مةوحک وحث لمائةا في 20 بنسبةالمقدرة 

، على أساس والشرائح الالحقة 2016عام  يحةرشتخصيص إعادة  لكي تراعي معدلةالثالث والثمانين مع خطة عمل  االجتماعمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
  .قد تحققت المائة لتمويل الشريحة السابقة يف 20 المقدرة بنسبة الصرفأن عتبة 

) من 2018(ريحة الرابعة كن تقديم الشيم لكي اليونيبوالعمل مع  الالزمة الماليةو المرحلية حث حكومة مالي على تقديم التقاريرالمالية وو المرحلية عدم تقديم التقارير وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)مالي 
والشرائح  2018 عام يحةرش إعادة تخصيص لكي تراعي معدلةمع خطة عمل  االجتماع الثالث والثمانينالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

  الالحقة.

 برلمغا مةوحک وحث، والثمانين لثانيا عالجتماا لیإ مةدلمقا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2017( لثالثةا يحةرلشا سحب وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)المغرب 
 ، على أساسوالثمانين جتماع الثالثإلى اال نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا ارةإد ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2017( لثالثةا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي دونيوليا مع للعما علی

ونقطة ، استنفاد األوزون من قدرات طن 51,35استنفاد األوزون إلى  من قدراتطن  59,67ر خط األساس من يتغي لكي يبينبين الحكومة واللجنة التنفيذية  المبرم االتفاق ه سيتم تعديلأن
، وأن الحظر على 2014لد منذ عام ب في الب 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون خطة العمل مع األخذ في االعتبار تعديلسيتم و؛ بهاألقصى المسموح  الكالبداية ومستوى االسته

  ة.في المائة لتمويل الشريحة السابق 20 المقدرة بنسبة الصرفتم تحقيق عتبة ؛ و2015 كانون الثاني /ايرين 1في  النفاذدخل حيز ب النقي  141-الهيدروكلوروفلوروكربونواردات 
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 التوصيات البلد

 (المرحلة األولى)مبيق اموز
 

 مةوحکمن  بلطقدم و نيةوبرکورولفوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2014( لثانيةا يحةرلشا من العنصر االستثماري ذتنفي ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى
من يونيدو لعمل مع اليونيب والا على حكومة موزمبيق ثحو ،يبيدئنوليا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما في دونيوليا رعنص لنقل موزمبيق

انين مع الثالث والثم االجتماعبونية إلى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر األولى) من المرحلة 2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( لكي، يبيدئنولينقل إلى االتعجيل أجل 
  .ةلمنفذا الوكاالت تغييرو لالحقةا ئحالشراو 2016 عام يحةرشتخصيص  دةإعا لكي تراعي معدلةخطة عمل 

 نم) 2016( لثانيةا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي دونيوليوا بنيوليا مع للعما علی رلنيجا مةوحک ثح، وجاهز للعمل صلحصوا صخيراللت ماظن ودجو دمع ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)النيجر 
ائح والشر 2016 عامريحة شتخصيص إعادة  لكي تراعي معدلةخطة عمل  والثمانين مع ثلثالا عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما

في البلد،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهياواد للمالتي تأخذ في االعتبار االستهالك الفعلي  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهياالمواد في استهالك  اإلجماليةمعدلة للتخفيضات  بداية، مع نقطة الالحقة
  الترخيص قد استقر وأن نظام الحصص يعمل. نظامتؤكد حكومة النيجر أن  أنعلى أساس 

 (المرحلة الثانية)الباكستان 
 

كان  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم لیوألا يحةرللش ياإلجمال رفلصا دلمعوأن  ريالستثماا رلعنصا ذتنفي ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى
لثانية من خطة إدارة إزالة المواد ا) من المرحلة 2018يمكن تقديم الشريحة (لكي  دونيوليوا بنيوليا مع للعمعلى ا نباکستا مةوحک وحث ،لمائةا في 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا عتبة تحت

المقدرة س أن عتبة اإلنفاق ، على أساةوالشرائح الالحق 2018 عاميحة رش إعادة تخصيص لكي تراعي معدلةالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل 
  .تتحقققد السابقة  شريحةفي المائة لتمويل ال 20 بنسبة

 (المرحلة األولى)قطر 
 

ة إدارة إزالة األولى من خط ال المرحلةإلكم واليونيدو اليونيبوحث حكومة قطر على العمل مع  ،الجهود التي تبذلها الوكاالت المنفذة لتقديم المساعدة إلى قطر إلى مع التقديروإذ تشير 
 لثانيةا حلةرلما ميدتق ررلمقا نم ناک هأن اإلشارة إلى، مع 2019ديسمبر /كانون األول  31بتاريخ  المتبقيةوإعادة األرصدة  2019 تموزه/ يلالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول يو

  والثمانين. ثلثالا عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم

(المرحلة جمهورية مولدوفا 
 الثانية)

 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا عتبة تحت نکا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2016( لیوألا يحةرللش اإلجمالي رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى
إعادة  معدلة لكي تراعيمل مع خطة ع الثالث والثمانين ماع) إلى االجت2018( لثانيةا يحةرلشا تقديم لكي يمكن بنيوليا مع على العملفا دولوم يةورجمه مةوحک وحث ،لمائةا في

  حة السابقة قد تحققت.في المائة لتمويل الشري 20 المقدرة بنسبة الصرفوالشرائح الالحقة، على أساس أن عتبة  2018 شريحة عام تخصيص
المملكة العربية السعودية 

 (المرحلة األولى)
 

 نم لیوألا حلةرلما نم) 2015( بعةرالا يحةرللش ملعاا رفلصا دلمعوأن بعد  ليستکم مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا هدافالمعني بأ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى
 اليونيدو من أجل إكمال مع للعمعلى ا يةودلسعا بيةرلعا لمملکةا مةوحک ،وحثلمائةا في 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا عتبة تحت كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ
 ةطخ عم الرابع والثمانينأو  لثمانينالثالث وا عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( لخامسةا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي قلتحقا

لى أساس أن عتبة ع، والشرائح الالحقة 2016م عا يحةرشمونتريال وإعادة تخصيص  روتوكولب راإط بموجب مهازااللت لالمتثاا دملع لمحتملةا طرلمخاا معدلة لكي تراعي لعم
  في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20 المقدرة بنسبة الصرف

 لثالثةا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي المعدل قالتفاا إلكمال دونيوليوا بنيوليا مع للعما علی للسنغاا مةوحک ثحو ندةيدلجا للعما ةطخو قالتفاا تعديل بسبب راتلتأخيا وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)السنغال 
 2018 امع يحةرش ادة تخصيصإع معدلة لكي تراعيعمل  ةمع خط االجتماع الثالث والثمانين لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018(

  والشرائح الالحقة.

 مةوحک ثحو والثمانين، ثانيلا عالجتماا لیإ مةدلمقا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا سحب لیإ وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)سيراليون 
إعادة  لكي تراعي معدلةع خطة عمل م الثالث والثمانينإلى االجتماع  بعةرالا يحةرلشا تقديم نيمک لكي) 2016( لثالثةا يحةرلشا ذتنفي من أجل تعجيل بنيوليا مع للعما علی ونليراسي

 والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش تخصيص
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 لكي قلتحقا من أجل إكمال دونيوليا مع للعما علی يقيارفأ وبجن مةوحک ثحو ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف اب المعني ميزاإللا قلتحقا وإذ تشير إلى عدم إكمال (المرحلة األولى)جنوب أفريقيا 
ادة إع معدلة لكي تراعيخطة عمل  الثالث والثمانين مع عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( بعةرالا يحةرلشا ميدتق نيمک

  والشرائح الالحقة. 2016عام  يحةرشتخصيص 

(المرحلة حنوب السودان 
 األولى)

 لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( لثانيةا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي اليوئنديبي واليونيب مع للعما علی ودانلسا وبجن مةوحک ثحو دلبلا في لهيکليا رلتغييا وإذ تشير إلى
 الصرفلى أساس أن عتبة ، عوالشرائح الالحقة 2018 عام يحةرش تخصيص ةإعادمع خطة عمل معدلة لكي تراعي  الثالث والثمانين عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

  في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20 المقدرة بنسبة

 نيمک لكي قلتحقا أجل إكمال من بنيوليا مع للعمعلى ا وغوت مةوحک وحث بعد، ليستکم مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف ا نبشأ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)توغو 
 إعادة لكي تراعيمعدلة مل خطة ع الثالث والثمانين مع عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا ميدتق

  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش تخصيص

العمل  كومة تونس علىحية، وحث وروكربونوإذ تشير إلى وجود تأخيرات في تنفيذ عنصر قطاع التبريد وتكييف الهواء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل (المرحلة األولى)تونس 
  . 2017ص شريحة عام الثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي تخصي) إلى االجتماع الثالث و2017مع حكومة فرنسا واليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 وحث ،لمائةا في 20 بنسبةة المقدر رفلصا عتبة تحت كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم) 2015( لثانيةا يحةرللش إلجماليا رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى (المرحلة األولى)تركيا 
 لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا دوالما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( لثالثةا يحةرلشا تقديم لكي يمكن التنفيذ من أجل تعجيل دونيوليا مع للعمعلى ا کيارت مةوحک

 ليولتم لمائةا في 20 المقدرة بنسبة رفلصا عتبةأن  سساأ علی، لالحقةا ئحرالشوا 2016 معا تخصيص شريحة  دةعاإ معدلة لكي تراعي لعم ةطخ مع والثمانين ثلثالا عالجتماا
  .تتحقق دق لسابقةا يحةرلشا

 –فنزويال (جمهورية 
  البوليفارية) (المرحلة الثانية)

يل تنفيذ تعجمن أجل يدو عمل مع اليونوحث حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية على الالثمانين وفي االجتماع الثاني  اليوئنديبيإلغاء خطة قطاع الرغاوى التي ينفّذها  وإذ تشير إلى
 ةطخ مع والثمانين ثلثالا عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةاإدارة إز ةطخ) من المرحلة الثانية من 2017الشريحة الثانية ( تقديم لكي يمكن) 2016الشريحة األولى (

  .لالحقةا ئحرالشوا 2017 عاميحة رش صتخصي دةعاإ كي تراعيمعدلة ل لعم

المقدرة  رفلصا عتبة تحت نکا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم) 2016( لیوألا يحةرللش اإلجمالي رفلصا دلمعوأن عدم توقيع االتفاق بعد،  وإذ تشير إلى المرحلة الثانية)فييت نام 
الجتماع الثالث ) إلى ا2017الثانية ( يمكن تقديم الشريحة لكيالتوقيع على االتفاق  تعجيل من أجللي دولا كلبنوا نلياباا مةوحک مع للعما علی فيتنام مةوحک ثح، ولمائةا في 20 بنسبة

قد  مويل الشريحة السابقةتلفي المائة  20نسبة لصرف المقدرة بعتبة اوالشرائح الالحقة، على أساس أن  2017عام شريحة إعادة تخصيص  لكي تراعي معدلةوالثمانين مع خطة عمل 
  .تحققت
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  عشر يالحادالمرفق 

  يوئنديبيالمؤشرات أداء 

  

 2019هدف  الحساب العنوان المختصر  نوع المؤشر
 16 عدد الشرائح الموافق عليها مقابل المخطط لها* الشرائح الموافق عليها التخطيط ... الموافقة
مشروعات/أنشطة  التخطيط ... الموافقة

 موافق عليها
ا ليها مقابل المخطط لهعدد المشروعات/األنشطة الموافق ع

 (بما في ذلك أنشطة تحضير المشروع)**
20 

 24,920,548  على أساس المصروف المقدر في التقرير المرحلي  المبالغ المصروفة التنفيذ
  يوالر أمريكد

إزالة المواد المستنفدة  التنفيذ
 لألوزون

 على إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة عند الموافقة
 لحة التالية مقابل تلك المخطط لها حسب خطط األعماالشري

طن من  230.2
قدرات استنفاد 

 األوزون
أنشطة استكمال  التنفيذ

 المشروع
استكمال المشروع مقابل تلك المخطط لها في التقارير 
 المرحلية لكافة األنشطة (باستثناء التحضير للمشروع)

63 

شهرا من  12ال المالي للمشروعات بعد درجة االستكمسرعة االستكمال المالي إداري
 استكمال المشروع

70 % 

تقديم تقارير استكمال  إداري
المشروع في الوقت 

 المحدد

تقديم تقارير استكمال المشروع في الوقت المحدد مقابل 
 الموافق عليها

16 

تقديم التقارير المحلية  إداري
 في الوقت المحدد

 لوقتة وخطط األعمال واإلجابات في اتقديم التقارير المرحلي
 المحدد إال إذا تم االتفاق على غير ذلك

 في الوقت المحدد

 يتم تخفيض هدف الوكالة إن لم تتمكن من تقديم إحدى الشرائح بسبب وكالة منفذة أو رئيسية أخرى، إذا ما وافقت تلك الوكالة.  * 
  نة التنفيذية أي قرار بشأن تمويله. ال ينبغي تقييم تحضير المشروع إذا لم تتخذ اللج  **
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 المرفق الثاني عشر

 
  مؤشرات أداء لليونيب 

  
  
  

 2019هدف شرائح موافق عليها لموافقةا -التخطيط نوع المؤشر
شرائح تمت الموافقة  لموافقةا -التخطيط 

  يهاعل
 38 عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط *

المشروعات/ األنشطة  لموافقةا -التخطيط 
 الموافق على المشروعات

مشروعات األنشطة الموافق عليها مقابل تلك عدد 
 **المقررة (بما في ذلك أنشطة أعداد المشروعات)

94 

 US $23,851,129 استنادا الى الصرف في التقرير المرحلي التي صرفت  التنفيذ

إزالة المواد المستنفدة   التنفيذ
 لألوزون

ى إزالة المواد المستنفدة لألوزون بالنسبة للشريحة لد
ط خط الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة في

 األعمال.

طنا بقدرات  153.8
 إستنفاد األوزون

استكمال المشروع بالنسبة   التنفيذ
 لألنشطة

استكمال المشروع مقابل تلك المقررة في التقارير 
 المرحلية (باستثناء أعداد المشروعات)

75 

المدى التي وصل إليها استكمال المشروع من الناحية  سرعة االستكمال المالي اإلدارية
 شهرا من االستكمال 21المالية بعد 

 شهرا 18

 26 تقارير استكمال المشروعات مقابل تلك الموافق عليها التقديم في الوقت المناسب اإلدارية

تقديم التقارير المرحلية  اإلدارية
 في الوقت المحدد

واالستجابة ما لم  التقارير المرحلية وخطط األعمال
 يتمكن على غير ذلك,

  فى الوقت المحدد
 

  انب الوكالة.قة من جيمكن خفض المستهدف للوكالة في حالة عدم تقديمها شريحة منتجة لوكالة متعاونة أخرى أو وكالة رئيسية في حالة المواف  *
  ينبغي عدم تقييم أعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن تمويله.  **
 
1.  
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ليونيب االمتثال التابع ل برنامج المساعدة علىمؤشرات أداء   
 
 

 2019هدف  التقييمالبيانات مؤشرات األداء
كفاءة متابعة الشبكات اإلقليمية 

 واالجتماعات المواضيعية
التوصيات الناشئة عن قائمة 

إجتماعات الشبكة اإلقليمية 
واإلجتماعات المواضيعية للفترة 

2017-  2018 
  

معدل تنفيذ توصيات تلك اإلجتاعات 
 2019االتى ستنفذ فى 

فى  90معدل التنفيذ بنسبة 
 المائة

الدعم الفعال لوحدات األوزون 
الوطنية في عملها وخاصة 
التوصية لوحدات األوزون 

 الجديدة الوطنية

قائمة بالسبل والوسائل والنواتج 
والخدمات المبتكرة لدعم وحدات 

األوزون الوطنية فى عملها 
ومواصفات تلك الموجهة 

 للوحدات الجديدة
 

السبل والوسائل والنواتج عدد
لخدمات المبتكرة لدعم وحدات وا

األوزون الوطنية فى عملها 
ومواصفات تلك الموجهة للوحدات 

 الجديدة
 

هذه السبل والوسائل عدد -
 والنواتجالتى تصل للمعنيين

حصل جميع وحدات ت-
األوزون الجديدة على العم  

 من بناء القدرات

المساعدة للبلدان في تحقيق 
االمتثال الفعلي أو المحتمل 

للبلدان التي في حالة عدم امتثال 
و/أو حسب مقررات أو حسب 

وتحليل  7بيانات المادة 
 االتجاهات

دان التي في حالة عدم قائمة البل
و محتملة التي تحصل امتثال أ

على مساعدات برنامج 
المساعدات من أجل االمتثال 

 خارج اجتماعات الشبكات

عدد البلدان التي حصلت على 
مساعدات البرنامج خارج اجتماعات 

 الشبكات.

 هذه الدول جميع

وتسليم ابتكارات في إنتاج 
المعلومات اإلقليمية عن 

 المنتجات والخدمات 

قائمة بالمنتجات والخدمات 
اإلقليمية والعالمية الموجهة الى 
معنيين جدد أو التي تصل الى 

 المعنيين الحاليين

عدد منتجات وخدمات المعلومات 
اإلقليمية والعالمية الموجهة الى 

معنيين مستهدفين جدد أو معنيين 
  ديدة.مستهدفين بطرق ج

 

من هذه المنتجات  7
 والخدمات

التعاون الوثيقة بين الفرق 
اإلقليمية لبرنامج المساعدات من 
أجل االمتثال والوكاالت الثنائية 

  والمنفذة العاملة في األقاليم
 

قائمة بالبعثات المشتركة ومهام 
الموظفين اإلقليمية وبرنامج 
 المساعدات من أجل االمتثال 

م المشتركة عدد البعثات والمها
 والوكاالت الثنائية والمنفذة

 في كل منطقة 3
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 المرفق الثاني عشر

 
  مؤشرات أداء لليونيب 

  
  
  

 2019هدف شرائح موافق عليها لموافقةا -التخطيط نوع المؤشر
شرائح تمت الموافقة  لموافقةا -التخطيط 

  يهاعل
 38 عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المخطط *

المشروعات/ األنشطة  لموافقةا -التخطيط 
 الموافق على المشروعات

مشروعات األنشطة الموافق عليها مقابل تلك عدد 
 **المقررة (بما في ذلك أنشطة أعداد المشروعات)

94 

 US $23,851,129 استنادا الى الصرف في التقرير المرحلي التي صرفت  التنفيذ

إزالة المواد المستنفدة   التنفيذ
 لألوزون

ى إزالة المواد المستنفدة لألوزون بالنسبة للشريحة لد
ط خط الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة في

 األعمال.

طنا بقدرات  153.8
 إستنفاد األوزون

استكمال المشروع بالنسبة   التنفيذ
 لألنشطة

استكمال المشروع مقابل تلك المقررة في التقارير 
 المرحلية (باستثناء أعداد المشروعات)

75 

المدى التي وصل إليها استكمال المشروع من الناحية  سرعة االستكمال المالي اإلدارية
 شهرا من االستكمال 21المالية بعد 

 شهرا 18

 26 تقارير استكمال المشروعات مقابل تلك الموافق عليها التقديم في الوقت المناسب اإلدارية

تقديم التقارير المرحلية  اإلدارية
 في الوقت المحدد

واالستجابة ما لم  التقارير المرحلية وخطط األعمال
 يتمكن على غير ذلك,

  فى الوقت المحدد
 

  انب الوكالة.قة من جيمكن خفض المستهدف للوكالة في حالة عدم تقديمها شريحة منتجة لوكالة متعاونة أخرى أو وكالة رئيسية في حالة المواف  *
  ينبغي عدم تقييم أعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن تمويله.  **
 
1.  
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ليونيب االمتثال التابع ل برنامج المساعدة علىمؤشرات أداء   
 
 

 2019هدف  التقييمالبيانات مؤشرات األداء
كفاءة متابعة الشبكات اإلقليمية 

 واالجتماعات المواضيعية
التوصيات الناشئة عن قائمة 

إجتماعات الشبكة اإلقليمية 
واإلجتماعات المواضيعية للفترة 

2017-  2018 
  

معدل تنفيذ توصيات تلك اإلجتاعات 
 2019االتى ستنفذ فى 

فى  90معدل التنفيذ بنسبة 
 المائة

الدعم الفعال لوحدات األوزون 
الوطنية في عملها وخاصة 
التوصية لوحدات األوزون 

 الجديدة الوطنية

قائمة بالسبل والوسائل والنواتج 
والخدمات المبتكرة لدعم وحدات 

األوزون الوطنية فى عملها 
ومواصفات تلك الموجهة 

 للوحدات الجديدة
 

السبل والوسائل والنواتج عدد
لخدمات المبتكرة لدعم وحدات وا

األوزون الوطنية فى عملها 
ومواصفات تلك الموجهة للوحدات 

 الجديدة
 

هذه السبل والوسائل عدد -
 والنواتجالتى تصل للمعنيين

حصل جميع وحدات ت-
األوزون الجديدة على العم  

 من بناء القدرات

المساعدة للبلدان في تحقيق 
االمتثال الفعلي أو المحتمل 

للبلدان التي في حالة عدم امتثال 
و/أو حسب مقررات أو حسب 

وتحليل  7بيانات المادة 
 االتجاهات

دان التي في حالة عدم قائمة البل
و محتملة التي تحصل امتثال أ

على مساعدات برنامج 
المساعدات من أجل االمتثال 

 خارج اجتماعات الشبكات

عدد البلدان التي حصلت على 
مساعدات البرنامج خارج اجتماعات 

 الشبكات.

 هذه الدول جميع

وتسليم ابتكارات في إنتاج 
المعلومات اإلقليمية عن 

 المنتجات والخدمات 

قائمة بالمنتجات والخدمات 
اإلقليمية والعالمية الموجهة الى 
معنيين جدد أو التي تصل الى 

 المعنيين الحاليين

عدد منتجات وخدمات المعلومات 
اإلقليمية والعالمية الموجهة الى 

معنيين مستهدفين جدد أو معنيين 
  ديدة.مستهدفين بطرق ج

 

من هذه المنتجات  7
 والخدمات

التعاون الوثيقة بين الفرق 
اإلقليمية لبرنامج المساعدات من 
أجل االمتثال والوكاالت الثنائية 

  والمنفذة العاملة في األقاليم
 

قائمة بالبعثات المشتركة ومهام 
الموظفين اإلقليمية وبرنامج 
 المساعدات من أجل االمتثال 

م المشتركة عدد البعثات والمها
 والوكاالت الثنائية والمنفذة

 في كل منطقة 3
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  الثالث عشرالمرفق 
 

   مؤشرات األداء لليونيدو
  
  
  

  
  نوع المؤشر

 
 2019هدف عام  الحساب العنوان المختصر

 --التخطيط 
  الموافقة

 23  عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة* الشرائح المعتمدة

 --التخطيط 
 الموافقة

المشروعات/ األنشطة 
 المعتمدة

عدد المشروعات/ األنشطة المعتمدة مقابل تلك 
  المقررة (شاملة أنشطة إعداد المشروعات)**

28 

استنادا إلى الصرف التقديري في التقرير  األموال المصروفة  التنفيذ
  يالمرحل

  23,573,657 
  دوالر أمريكي

المستنفذة إزالة المواد   التنفيذ
 لألوزون

ا إزالة المواد المستنفذة لألوزون للشريحة عندم
جب تعتمد الشريحة التالية مقابل تلك المقررة بمو

  خطة األعمال

621,9  
طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون

إنجاز المشروع   التنفيذ
 لألنشطة

إنجاز المشروع مقابل المقرر في التقارير 
إعداد  باستثناءالمرحلية لجميع األنشطة (

  المشروع)

48 

شهرا بعد  12مدى اإلنجاز المالي للمشروعات  سرعة اإلنجاز المالي إداري
  إنجاز المشروع

شهرا بعد  12
  انتهاء التشغيل

تقديم تقارير إنجاز  إداري
المشروعات في 

  مواعيدها

تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت 
  المحدد مقابل تلك المعتمدة

11 

تقديم التقارير المرحلية  إداري
  في مواعيدها

تقديم التقارير المرحلة وخطط األعمال 
ما لم يتفق على  اواالستجابات في مواعيده

  خالف ذلك

 في الموعد المحدد

 ك.ذل یأخرى، إذا وافقت هذه الوکالة علرئيسية وکالة متعاونة أو  یإل حةيشر ميهدف الوکالة إذا لم تستطع تقد ضيتخف تمي* س
 ** ال ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.
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 الرابع عشرالمرفق 

 

   مؤشرات األداء للبنك الدولي

  

  

  2018هدف   الحساب  االسم المختصر  نوع المؤشر
يط   –تخط

  موافقة
  8  *المخططةمقابل تلك  الموافق عليهاعدد الشرائح   شرائح موافق عليها

يط   –تخط
  موافقة

ق مشروعات/أنشطة  مواف
  عليها

 (بما في المخططةمقابل تلك  الموافق عليهانشطة األعدد المشروعات/
  )**أنشطة إعداد المشروع ذلك

6  

  دوالر أمريكي 13.741.402  في التقرير المرحلي التقديري استنادا إلى الصرف  أموال مصروفة  تنفيذ
تنفذة   تنفيذ واد المس ة الم إزال

  وزونألل
ةألالمواد المستنفدة ل إزالة د الموافق ريحة عن ري وزون للش ى الش حة عل

  األعمال في خطط اإلزالة المخططةالتالية مقابل 
درات  2.156,7 ن ق ن م ط

  استنفاد األوزون
ل   نشطةإنجاز المشروع لأل  تنفيذ روع مقاب از المش طإنج و مخط ا ه ع  م ة لجمي ارير المرحلي ي التق ف

  )باستثناء إعداد المشروعاألنشطة (
10  

  %90  شهرا من إنجاز المشروع 12من المشاريع ماليا بعد  نتهاءاالمدى   المالي اإلنتهاءسرعة   إداري
از   إداري ارير إنج ديم تق تق

  مواعيدها المشروع في
 22  اتقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليه

ة   إداري ارير المرحلي ديم التق تق
  في مواعيدها

ط ا ة وخط ارير المرحلي ديم التق التق تجابات ألعم دها ف واالس ي مواعي
  ذلك خالفلم يتفق على  ما

  في الوقت المحدد

  .كعلى ذل تخفيض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة* سيتم 
  .تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله ينبغي ** ال

     
 



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)
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AFGHANISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$60,000 $6,600 $66,600Total for Afghanistan

ALBANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Albania

ARGENTINA

PRODUCTION

Preparation of project proposal

Options for proposed projects to comply with the HFC-23 
by-product control obligations under the Kigali Amendment

UNIDO $75,000 $5,250 $80,250

Took into account the information contained in document 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69, including data regarding costs and 
benefits and covering technical feasibility, economic viability and 
logistical, legal, and transactional issues in relation to the 
following: restarting the onsite incinerator at the HCFC-22 
production swing plant FIASA, on the basis of three independent 
estimates of the costs of so doing, including the costs of incinerator 
operation, hazardous waste compliance, and cost of monitoring 
and verifying the destruction of the HFC-23 by-product; 
compensation for closure of the HCFC-22 swing plant FIASA by 1 
January 2020 or upon ratification of the Kigali Amendment by the 
Government of Argentina, whichever was to come first; destroying 
HFC-23 by-product through irreversible transformation and other 
new conversion technologies and storage options for HFC-23 
management; and shipping HFC-23 for offsite destruction by 
means of a technology approved by the Meeting of the Parties.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension for institutional strengthening project (phase X: 
1/2019-12/2020)

UNDP $398,806 $27,916 $426,722

$473,806 $33,166 $506,972Total for Argentina

1* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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ARMENIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
4/2019-3/2021)

UNIDO $153,600 $10,752 $164,352

$153,600 $10,752 $164,352Total for Armenia

BAHAMAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Bahamas

BARBADOS

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 
1/2019-12/2020)

UNEP $149,760 $0 $149,760

$149,760 $149,760Total for Barbados

BELIZE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $10,000 $700 $10,700

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$60,000 $7,200 $67,200Total for Belize

2* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 
Annex XV

BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

$30,000 $2,100 $32,100Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 
(activities in the refrigeration servicing sector including 
policy actions)

UNIDO $31,000 $2,170 $33,170

Noted that, on an exceptional basis, the funding level of stage II of 
the HPMP, when submitted, would be adjusted by US$13,860 
representing the savings associated with the conversion at 
Alternativa after accounting for the penalty associated with the 
second tranche of stage I.

0.6

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

$61,000 $4,270 $65,270Total for Bosnia and Herzegovina 0.6

BOTSWANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $90,000 $11,700 $101,700
Approved on the understanding that 	Botswana had consumption in 
the servicing sector only; that the end-user incentive programme 
would enhance the sustainability of the training of servicing 
technicians, and that end users would provide co-financing to 
participate in the scheme; that the end-user incentive programme 
would focus on small commercial refrigeration equipment; and 
that information on implementation of the programme would be 
included in the progress reports submitted when requesting future 
tranches of stage I of the HPMP.

1.4

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNIDO $140,000 $9,800 $149,800
Approved on the understanding that 	Botswana had consumption in 
the servicing sector only; that the end-user incentive programme 
would enhance the sustainability of the training of servicing 
technicians, and that end users would provide co-financing to 
participate in the scheme; that the end-user incentive programme 
would focus on small commercial refrigeration equipment; and 
that information on implementation of the programme would be 
included in the progress reports submitted when requesting future 
tranches of the HPMP.

1.3

$230,000 $21,500 $251,500Total for Botswana 2.7

3* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(foam sector)

UNDP $6,778,396 $474,488 $7,252,884

Noted that the enterprise Gelopar changed the selected technology 
from cyclopentane to HFO-1233zd(E) reduced with water; that the 
savings of US $206,800 associated with the change of technology 
by Gelopar would be returned to the Multilateral Fund at the end 
of stage II, unless UNDP identified additional eligible enterprises 
not addressed under stage I or stage II to which those funds could 
be reallocated in consultation with the Secretariat; that any 
reallocation of funds would be reported to the Executive 
Committee in the subsequent tranche implementation report; that 
US $66,000 associated with the enterprise Spacinox, which had 
stopped using HCFC-22 without Multilateral Fund assistance, 
would be reallocated to the new eligible enterprise JJ Instalacoes 
Commerciais; that the Fund Secretariat had updated Appendix 2-A 
of the Agreement between the Government and the Executive 
Committee to reflect the revision of the tranche distribution for 
UNIDO, and had modified paragraph 16 to indicate that the 
updated Agreement superseded that reached at the 80th meeting. 
UNIDO was requested to report at the 84th meeting on the status 
of implementation of the projects in the room air-conditioning 
manufacturing sector and at the enterprise Freeart Seral Brasil 
Metalurgica Ltda. in the commercial refrigeration manufacturing 
sector.

136.3

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(regulatory actions and project monitoring)

UNDP $390,000 $27,300 $417,300

Noted that the enterprise Gelopar changed the selected technology 
from cyclopentane to HFO-1233zd(E) reduced with water; that the 
savings of US $206,800 associated with the change of technology 
by Gelopar would be returned to the Multilateral Fund at the end 
of stage II, unless UNDP identified additional eligible enterprises 
not addressed under stage I or stage II to which those funds could 
be reallocated in consultation with the Secretariat; that any 
reallocation of funds would be reported to the Executive 
Committee in the subsequent tranche implementation report; that 
US $66,000 associated with the enterprise Spacinox, which had 
stopped using HCFC-22 without Multilateral Fund assistance, 
would be reallocated to the new eligible enterprise JJ Instalacoes 
Commerciais; that the Fund Secretariat had updated Appendix 2-A 
of the Agreement between the Government and the Executive 
Committee to reflect the revision of the tranche distribution for 
UNIDO, and had modified paragraph 16 to indicate that the 
updated Agreement superseded that reached at the 80th meeting. 
UNIDO was requested to report at the 84th meeting on the status 
of implementation of the projects in the room air-conditioning 
manufacturing sector and at the enterprise Freeart Seral Brasil 
Metalurgica Ltda. in the commercial refrigeration manufacturing 
sector.
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HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $2,363,637 $263,059 $2,626,696

Noted that the enterprise Gelopar changed the selected technology 
from cyclopentane to HFO-1233zd(E) reduced with water; that the 
savings of US $206,800 associated with the change of technology 
by Gelopar would be returned to the Multilateral Fund at the end 
of stage II, unless UNDP identified additional eligible enterprises 
not addressed under stage I or stage II to which those funds could 
be reallocated in consultation with the Secretariat; that any 
reallocation of funds would be reported to the Executive 
Committee in the subsequent tranche implementation report; that 
US $66,000 associated with the enterprise Spacinox, which had 
stopped using HCFC-22 without Multilateral Fund assistance, 
would be reallocated to the new eligible enterprise JJ Instalacoes 
Commerciais; that the Fund Secretariat had updated Appendix 2-A 
of the Agreement between the Government and the Executive 
Committee to reflect the revision of the tranche distribution for 
UNIDO, and had modified paragraph 16 to indicate that the 
updated Agreement superseded that reached at the 80th meeting. 
UNIDO was requested to report at the 84th meeting on the status 
of implementation of the projects in the room air-conditioning 
manufacturing sector and at the enterprise Freeart Seral Brasil 
Metalurgica Ltda. in the commercial refrigeration manufacturing 
sector.

27.0

HCFC phase-out management plan (stage II, third tranche) 
(commercial refrigeration and air-conditioning sector)

UNIDO $2,647,057 $185,294 $2,832,351

Noted that the enterprise Gelopar changed the selected technology 
from cyclopentane to HFO-1233zd(E) reduced with water; that the 
savings of US $206,800 associated with the change of technology 
by Gelopar would be returned to the Multilateral Fund at the end 
of stage II, unless UNDP identified additional eligible enterprises 
not addressed under stage I or stage II to which those funds could 
be reallocated in consultation with the Secretariat; that any 
reallocation of funds would be reported to the Executive 
Committee in the subsequent tranche implementation report; that 
US $66,000 associated with the enterprise Spacinox, which had 
stopped using HCFC-22 without Multilateral Fund assistance, 
would be reallocated to the new eligible enterprise JJ Instalacoes 
Commerciais; that the Fund Secretariat had updated Appendix 2-A 
of the Agreement between the Government and the Executive 
Committee to reflect the revision of the tranche distribution for 
UNIDO, and had modified paragraph 16 to indicate that the 
updated Agreement superseded that reached at the 80th meeting. 
UNIDO was requested to report at the 84th meeting on the status 
of implementation of the projects in the room air-conditioning 
manufacturing sector and at the enterprise Freeart Seral Brasil 
Metalurgica Ltda. in the commercial refrigeration manufacturing 
sector.

15.5

$12,179,090 $950,141 $13,129,231Total for Brazil 178.8
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BRUNEI DARUSSALAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $33,000 $2,970 $35,970
Approved on the understanding that UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the third tranche of 
the HPMP, an update on progress toward implementing the 
recommendations in the verification report submitted at the 82nd 
meeting, which included strengthening the licensing system, 
improving communication with customs service and additional 
training for customs officers, and strengthening data recording 
procedures.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $7,000 $910 $7,910
Approved on the understanding that UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the third tranche of 
the HPMP, an update on progress toward implementing the 
recommendations in the verification report submitted at the 82nd 
meeting, which included strengthening the licensing system, 
improving communication with customs service and additional 
training for customs officers, and strengthening data recording 
procedures.

0.8

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VI: 1/2019-12/2020)

UNEP $89,600 $0 $89,600

$159,600 $7,780 $167,380Total for Brunei Darussalam 0.8
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CAMEROON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $517,750 $36,243 $553,993 4.80
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of the baseline 
in 2025. Noted the additional phase-out of 18.98 ODP tonnes of 
HCFC-22 achieved during stage I of the HPMP; the commitment 
of the Government to reduce HCFC consumption by 75 per cent of 
baseline by 2025 and to issue a ban, by 31 December 2020, on the 
import, sales and installation of HCFC-based equipment and 
HCFCs other than HCFC-22; that Cameroon had consumption in 
the servicing sector only; and that the financial incentive scheme 
would enhance the sustainability of adoption of technologies with 
low global-warming potential and would be co-financed by 
participating end-users. The Government and UNIDO were 
requested to deduct 14.53 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding. Approved on 
the understanding that if Cameroon 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. UNIDO was 
requested, when submitting the second tranche, to review with the 
Government the implementation plan for the end-user incentive 
programme of stage II of the HPMP, including the co-financing 
from the identified beneficiaries, with a view to considering 
activities based on more detailed end-user assessment, and to 
provide a detailed action plan therefor; and to report on the status 
of implementation of the ban mentioned above; and on steps taken 
to strengthen monitoring and reporting of HCFC imports in line 
with decision 63/17.

2.7

$517,750 $36,243 $553,993Total for Cameroon 2.7
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CHAD

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $45,000 $5,850 $50,850
Approved on the understanding that if Chad 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; that request 
for funding for the fifth tranche of stage I of the HPMP would be 
provided on the understanding that a report has been received on: 
measures taken by the country to address challenges and 
recommendations from the verification report on the development 
of training modules for refrigeration technicians on the use of 
alternatives; provision of additional refrigerant identifiers to cover 
the national territory; and organization of information and 
awareness campaigns on effects of flammable and toxic 
refrigerants; the status of development of an online tool between 
the Customs department and the National Ozone Unit to share 
information on the use of import quotas for HCFCs; the status of 
the regulatory environment for the safe use of flammable and toxic 
refrigerants; and actions taken by UNEP through the CAP in 
coordination with the Government to address controls on import of 
ODS-based equipment and preventing illegal imports.

1.7

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $20,000 $1,400 $21,400

$105,000 $12,450 $117,450Total for Chad 1.7

CHINA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XIII: 1/2019-12/2020)

UNDP $499,200 $34,944 $534,144

$499,200 $34,944 $534,144Total for China

CUBA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNDP $100,000 $7,500 $107,500
Noted the conversion of the enterprise Frioclima with its own 
funds to HFC-134a and that the associated funding to phase out 
1.32 ODP tonnes of HCFC-22 can no longer be requested; the 
return of US$50,000, plus agency support costs, approved at the 
58th meeting for the preparation of the investment project 
mentioned above; the report provided by UNDP and, with 
appreciation, the efforts made to facilitate the supply of technology 
with low-GWP to the enterprises Friarc and IDA, funded under 
stage I of the HPMP. UNDP was requested to continue assisting 
the Government in securing the supply of low-GWP alternative 
technology and to provide, to the 83rd meeting, a report on the 
status of the conversion of the two enterprises, including, in the 
event of use of a technology other than that selected when the 
project was approved, a detailed analysis of the ICC and IOC, 
along with 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.

4.2

$190,000 $14,400 $204,400Total for Cuba 4.2

DOMINICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP $100,000 $13,000 $113,000
Approved on the understanding that 	UNDP would include an 
update on progress in implementing the recommendations in the 
verification report, including training of Customs officers, 
improving data recording and management of documentation 
related to HCFCs imports and exports, as part of the progress 
report on the implementation of the second tranche of stage II of 
the HPMP; and that the pilot projects to promote the adoption of 
low-global warming potential alternatives and the small equipment 
incentive programme would enhance the sustainability of the 
training of servicing technicians, and would be co-financed by 
participating end users.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP $574,200 $40,194 $614,394
Approved on the understanding that 	UNDP would include an 
update on progress in implementing the recommendations in the 
verification report, including training of Customs officers, 
improving data recording and management of documentation 
related to HCFCs imports and exports, as part of the progress 
report on the implementation of the second tranche of stage II of 
the HPMP; and that the pilot projects to promote the adoption of 
low-global warming potential alternatives and the small equipment 
incentive programme would enhance the sustainability of the 
training of servicing technicians, and would be co-financed by 
participating end users.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2019-12/2020)

UNEP $171,946 $0 $171,946

$846,146 $53,194 $899,340Total for Dominican Republic

ECUADOR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $25,000 $3,250 $28,250
Noted the commitment to implement a ban on the import of pure 
HCFC-141b as of 1 January 2020. The Government of Ecuador, 
UNIDO and UNEP were requested to include in the fifth tranche 
an update on the measures taken by the country to ensure that 
HCFC imports by individual importers do not exceed the issued 
quotas.

1.1

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $86,500 $6,487 $92,987
Noted the commitment to implement a ban on the import of pure 
HCFC-141b as of 1 January 2020. The Government of Ecuador, 
UNIDO and UNEP were requested to include in the fifth tranche 
an update on the measures taken by the country to ensure that 
HCFC imports by individual importers do not exceed the issued 
quotas.

4.9

$171,500 $15,137 $186,637Total for Ecuador 6.0
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EGYPT

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(enabling activities in the refrigeration and air-conditioning 
sector)

UNIDO $232,575 $17,443 $250,018

Noted the return, at the 82nd meeting, of US$123,200, plus agency 
support costs of US$9,240 from UNDP, from the savings owing to 
the change in conversion technology at the Cairo Foam enterprise; 
the return, at the 82nd meeting, of US$44,654, plus agency support 
costs of US$3,382 from UNDP, from the savings made in the 
conversion of the two foam enterprises (Fresh Electric Home 
Appliances and MOG Engineering and Industry); and the 
commitment of the Government to submit the project completion 
report for stage I of the HPMP at the first meeting in 2020 and to 
financially complete stage I and return any remaining balances by 
31 December 2020. The Government and UNDP were requested to 
submit, at each meeting through completion of stage I, a report on 
the status of conversion of the systems houses, the 81 SMEs and 
the 350 micro users, including: the status of systems-house 
conversion, the formulations developed and related disbursement; 
an updated list of the SMEs converted with the selected 
technology, related disbursement and the commitment of each 
SME; and an update on the number of micro users assisted. The 
Government and UNIDO were requested to submit, on annual 
basis through completion of the project, progress reports on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche of stage I of the HPMP.  UNDP was requested to continue 
assisting the Government in securing the supply of the alternative 
technologies selected for the conversion of the 81 SMEs through 
the systems houses; and to report to the Executive Committee on 
the status of use of the interim technology at each meeting until a 
technology with low GWP, as agreed, had been fully introduced, 
along with 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. Approved on the understanding that the request for the 
second tranche of stage II could be submitted only if the following 
conditions had been met: The Memorandum of Agreement had 
been signed with the system house Baalbaki; at least 40 of the 
SMEs included in stage I under the systems-houses project had 
been converted; and UNDP had disbursed at least an additional US 
$350,000 from the funding approved for the systems-houses 
project to final foam beneficiaries.

2.7
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(phase-out of HCFC-141b in the polyurethane foam sector)

UNDP $716,400 $53,730 $770,130

Noted the return, at the 82nd meeting, of US$123,200, plus agency 
support costs of US$9,240 from UNDP, from the savings owing to 
the change in conversion technology at the Cairo Foam enterprise; 
the return, at the 82nd meeting, of US$44,654, plus agency support 
costs of US$3,382 from UNDP, from the savings made in the 
conversion of the two foam enterprises (Fresh Electric Home 
Appliances and MOG Engineering and Industry); and the 
commitment of the Government to submit the project completion 
report for stage I of the HPMP at the first meeting in 2020 and to 
financially complete stage I and return any remaining balances by 
31 December 2020. The Government and UNDP were requested to 
submit, at each meeting through completion of stage I, a report on 
the status of conversion of the systems houses, the 81 SMEs and 
the 350 micro users, including: the status of systems-house 
conversion, the formulations developed and related disbursement; 
an updated list of the SMEs converted with the selected 
technology, related disbursement and the commitment of each 
SME; and an update on the number of micro users assisted. The 
Government and UNIDO were requested to submit, on annual 
basis through completion of the project, progress reports on the 
implementation of the work programme associated with the final 
tranche of stage I of the HPMP.  UNDP was requested to continue 
assisting the Government in securing the supply of the alternative 
technologies selected for the conversion of the 81 SMEs through 
the systems houses; and to report to the Executive Committee on 
the status of use of the interim technology at each meeting until a 
technology with low GWP, as agreed, had been fully introduced, 
along with 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. Approved on the understanding that the request for the 
second tranche of stage II could be submitted only if the following 
conditions had been met: The Memorandum of Agreement had 
been signed with the system house Baalbaki; at least 40 of the 
SMEs included in stage I under the systems-houses project had 
been converted; and UNDP had disbursed at least an additional US 
$350,000 from the funding approved for the systems-houses 
project to final foam beneficiaries.

$948,975 $71,173 $1,020,148Total for Egypt 2.7

EL SALVADOR

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 El Salvador

12* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 
Annex XV

EQUATORIAL GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth 
tranches)

UNIDO $60,000 $5,400 $65,400

Noted that the Fund Secretariat had updated the Agreement 
between the Government and the Executive Committee 
specifically paragraph 1 and Appendices 1-A and 2-A to reflect the 
revised starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, and that a new paragraph 16 had been added to 
indicate that the updated Agreement superseded that reached at the 
65th meeting; that the revised starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption was 2.5 ODP tonnes, on the basis 
on the verification report submitted at the 82nd meeting and 
calculated using the HCFC consumption of 2013, and that the 
revised funding level for stage I of the HPMP was US$280,000 
plus agency support costs, in accordance with decision 
60/44(f)(xii). Approved on the understanding that approval of 
further funding would be subject to the issues identified in the 
verification report being satisfactorily addressed; that the 
Government would submit, to the second meeting of the Executive 
Committee in 2019, a progress report on HCFC consumption 
trends and progress made in ensuring an operational licensing and 
quota system, and in addressing the recommendations of the 
verification report, including the need to improve the HCFC data-
reporting and monitoring capacity of the NOU. UNEP was 
requested to provide a report to the first meeting of 2019 on the 
status of signature of the Agreement with the Government for the 
combined third and fourth tranches of stage I of the HPMP; and to 
provide assistance to support the implementation of stage I of the 
HPMP through its CAP, and to submit a report to the second 
meeting of 2019 on the assistance provided.

0.1
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HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth 
tranches)

UNEP $45,000 $5,850 $50,850

Noted that the Fund Secretariat had updated the Agreement 
between the Government and the Executive Committee 
specifically paragraph 1 and Appendices 1-A and 2-A to reflect the 
revised starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption, and that a new paragraph 16 had been added to 
indicate that the updated Agreement superseded that reached at the 
65th meeting; that the revised starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption was 2.5 ODP tonnes, on the basis 
on the verification report submitted at the 82nd meeting and 
calculated using the HCFC consumption of 2013, and that the 
revised funding level for stage I of the HPMP was US$280,000 
plus agency support costs, in accordance with decision 
60/44(f)(xii). Approved on the understanding that approval of 
further funding would be subject to the issues identified in the 
verification report being satisfactorily addressed; that the 
Government would submit, to the second meeting of the Executive 
Committee in 2019, a progress report on HCFC consumption 
trends and progress made in ensuring an operational licensing and 
quota system, and in addressing the recommendations of the 
verification report, including the need to improve the HCFC data-
reporting and monitoring capacity of the NOU. UNEP was 
requested to provide a report to the first meeting of 2019 on the 
status of signature of the Agreement with the Government for the 
combined third and fourth tranches of stage I of the HPMP; and to 
provide assistance to support the implementation of stage I of the 
HPMP through its CAP, and to submit a report to the second 
meeting of 2019 on the assistance provided.

0.2

$105,000 $11,250 $116,250Total for Equatorial Guinea 0.3

ERITREA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Eritrea

FIJI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $30,000 $2,100 $32,100
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 1/2019-12/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$145,000 $4,800 $149,800Total for Fiji

GAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $21,000 $2,730 $23,7300.2

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

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

$81,000 $9,930 $90,930Total for Gambia 0.2

GHANA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XIII: 1/2018-12/2020)

UNDP $178,048 $12,463 $190,511

$178,048 $12,463 $190,511Total for Ghana

GRENADA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$60,000 $7,800 $67,800Total for Grenada
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GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $25,000 $1,750 $26,750

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $15,000 $1,950 $16,950

$40,000 $3,700 $43,700Total for Guatemala

GUINEA-BISSAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Guinea-Bissau

HONDURAS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

$60,000 $5,400 $65,400Total for Honduras
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INDIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector plan)

UNEP $300,000 $36,333 $336,333

The Government was requested, through UNDP, to provide, at the 
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of 
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had 
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC-
141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in 
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their 
consumption, including the enterprises that had been found 
eligible, those that had been found ineligible, and those with which 
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the 
Government were to determine that a continuous foam panel 
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban 
referred to above, the Memorandum of Agreement with that 
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would 
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and 
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be 
included in stage II until its eligibility had been assessed by the 
Executive Committee.

3.4

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector plan)

Germany $2,000,000 $223,922 $2,223,922

The Government was requested, through UNDP, to provide, at the 
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of 
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had 
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC-
141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in 
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their 
consumption, including the enterprises that had been found 
eligible, those that had been found ineligible, and those with which 
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the 
Government were to determine that a continuous foam panel 
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban 
referred to above, the Memorandum of Agreement with that 
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would 
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and 
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be 
included in stage II until its eligibility had been assessed by the 
Executive Committee.

22.9
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (polyurethane foam sector plan)

UNDP $11,708,000 $819,560 $12,527,560

The Government was requested, through UNDP, to provide, at the 
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of 
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had 
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC-
141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in 
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their 
consumption, including the enterprises that had been found 
eligible, those that had been found ineligible, and those with which 
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the 
Government were to determine that a continuous foam panel 
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban 
referred to above, the Memorandum of Agreement with that 
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would 
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and 
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be 
included in stage II until its eligibility had been assessed by the 
Executive Committee.

296.6

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (air-conditioning manufacturing sector plan)

UNDP $1,756,000 $122,920 $1,878,920

The Government was requested, through UNDP, to provide, at the 
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of 
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had 
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC-
141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in 
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their 
consumption, including the enterprises that had been found 
eligible, those that had been found ineligible, and those with which 
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the 
Government were to determine that a continuous foam panel 
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban 
referred to above, the Memorandum of Agreement with that 
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would 
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and 
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be 
included in stage II until its eligibility had been assessed by the 
Executive Committee.

9.8

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (project management and monitoring)

UNDP $1,144,000 $80,080 $1,224,080

The Government was requested, through UNDP, to provide, at the 
83rd meeting, an update on the assessment by the Government of 
whether the continuous-foam-panel-manufacturing enterprises had 
adhered to the ban, as of 1 January 2015, on the use of HCFC-
141b; and to provide, at the 84th meeting, the list of enterprises in 
the polyurethane foam manufacturing sector, along with their 
consumption, including the enterprises that had been found 
eligible, those that had been found ineligible, and those with which 
Memoranda of Agreement had been signed. Noted that, if the 
Government were to determine that a continuous foam panel 
manufacturing enterprise was not in compliance with the ban 
referred to above, the Memorandum of Agreement with that 
enterprise would be terminated, and any funding disbursed would 
be returned to the project, in line with decision 77/43(d)(ii); and 
that no continuous-foam-panel-manufacturing enterprise would be 
included in stage II until its eligibility had been assessed by the 
Executive Committee.

$16,908,000 $1,282,815 $18,190,815Total for India 332.7
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IRAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 4/2019-3/2021)

UNDP $222,094 $15,547 $237,641

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNDP $155,000 $10,850 $165,850

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $95,000 $6,650 $101,650

$472,094 $33,047 $505,141Total for Iran

IRAQ

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IV: 
1/2019-12/2020)

UNEP $307,200 $0 $307,200

$307,200 $307,200Total for Iraq

JORDAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIII: 
1/2019-12/2020)

IBRD $188,586 $13,201 $201,787

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $150,000 $10,500 $160,500

$338,586 $23,701 $362,287Total for Jordan

LAO, PDR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$60,000 $7,800 $67,800Total for Lao, PDR
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LEBANON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XI: 4/2019-3/2021)

UNDP $198,515 $13,896 $212,411

$198,515 $13,896 $212,411Total for Lebanon

LESOTHO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2019-12/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Lesotho

LIBYA

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities (stage 
II) (foam sector)

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $190,893 $13,362 $204,255

Noted the return of US $747,533, plus agency support costs of US 
$52,327, by UNIDO at the 82nd meeting, owing to the 
cancellation of the foam conversion project at Alyem. The 
Government and UNIDO were requested to submit, each year until 
the completion of the stage I, a progress report on the 
implementation of the work programme associated with the second 
(final) tranche and a verification report on consumption. UNIDO 
was requested to return remaining balances upon completion of 
stage I and to submit the project completion report to the second 
meeting of the Executive Committee in 2020. Noted that the 
country could be at risk of non-compliance with the Montreal 
Protocol given that the HCFC consumption reported under Article 
7 of the Montreal Protocol in 2017 was only 0.70 ODP tonnes 
below the level of consumption allowed under decision XXVII/11 
of the Twenty-Seventh Meeting of the Parties.

2.3

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $70,000 $4,900 $74,900

$340,893 $23,862 $364,755Total for Libya 2.3
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MACEDONIA, FYR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

HCFC phase-out management plan (phase I, eighth tranche) UNIDO $131,000 $9,825 $140,825
Approved on the understanding that an update on the conversion of 
the foam enterprise Sileks be provided to the 83rd meeting under 
reports on projects with specific reporting requirements.

0.1

$161,000 $11,925 $172,925Total for Macedonia, FYR 0.1

MADAGASCAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 
1/2019-12/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Madagascar

MALAWI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2019-12/2020)

UNEP $85,418 $0 $85,418

$115,418 $3,900 $119,318Total for Malawi
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MAURITIUS

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $150,000 $10,500 $160,500

$150,000 $10,500 $160,500Total for Mauritius

MEXICO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XIV: 
7/2019-6/2021)

UNIDO $316,160 $22,131 $338,291

$316,160 $22,131 $338,291Total for Mexico

MOLDOVA, REP

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2019-12/2020)

UNEP $88,748 $0 $88,748

$88,748 $88,748Total for Moldova, Rep

MONGOLIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$60,000 $7,800 $67,800Total for Mongolia

MONTENEGRO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

$30,000 $2,100 $32,100Total for Montenegro

22* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 
Annex XV

MOZAMBIQUE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2019-12/2020)

UNEP $103,424 $0 $103,424

$103,424 $103,424Total for Mozambique

NEPAL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$60,000 $7,800 $67,800Total for Nepal

NIGER

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $40,000 $2,800 $42,800

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$90,000 $8,100 $98,100Total for Niger

NIGERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 12/2018-11/2020)

UNDP $332,800 $23,296 $356,096

$332,800 $23,296 $356,096Total for Nigeria

23* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 
Annex XV

NIUE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 4/2019-3/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Niue

OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNIDO $50,000 $3,500 $53,5003.1

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP $59,500 $7,735 $67,2352.2

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening support (phase VII: 
12/2018-11/2020)

UNIDO $87,638 $6,135 $93,773

$197,138 $17,370 $214,508Total for Oman 5.3

PAKISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 4/2019-3/2021)

UNDP $287,318 $20,112 $307,430

$287,318 $20,112 $307,430Total for Pakistan

PALAU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Palau

24* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 
Annex XV

PANAMA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNDP $385,800 $27,006 $412,806

UNDP and the Government was requested to continue reporting at 
the time of submission of the remaining tranche requests for stage 
II of the HPMP on: the status of the Government’s efforts to obtain 
data from the systems house in the Free Trade Zone; and the status 
of the Government’s efforts to obtain information on HCFCs 
imported to and exported from the Free Trade Zone.; and UNEP 
was requested to return at the 83rd meeting any remaining 
balances approved under stage I of the HPMP.

6.6

$385,800 $27,006 $412,806Total for Panama 6.6

PARAGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $20,000 $1,400 $21,400

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $40,000 $5,200 $45,200

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2019-12/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$145,000 $6,600 $151,600Total for Paraguay

QATAR

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $100,000 $7,000 $107,000

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$150,000 $10,500 $160,500Total for Qatar

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900
Noted that UNEP will return to the Fund the balance of US $5,000 
from the first tranche to the 83rd meeting.

0.6
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$30,000 $3,900 $33,900Total for Rwanda 0.6

SAINT KITTS AND NEVIS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Saint Kitts and Nevis

SAINT LUCIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $9,200 $1,196 $10,3960.2

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $10,000 $700 $10,700

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$69,200 $8,396 $77,596Total for Saint Lucia 0.2

SAMOA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Samoa
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SAO TOME AND PRINCIPE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 1/2019-12/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Sao Tome and Principe

SERBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$60,000 $4,800 $64,800Total for Serbia

SIERRA LEONE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
1/2019-12/2020)

UNEP $109,824 $0 $109,824

$109,824 $109,824Total for Sierra Leone

SOLOMON ISLANDS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.
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$30,000 $3,900 $33,900Total for Solomon Islands

SOUTH AFRICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $90,000 $6,300 $96,300

$90,000 $6,300 $96,300Total for South Africa

SRI LANKA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $40,000 $2,800 $42,800

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 1/2019-12/2020)

UNDP $171,592 $12,011 $183,603

$241,592 $17,511 $259,103Total for Sri Lanka

SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector)

UNIDO $330,441 $23,131 $353,5724.2

$330,441 $23,131 $353,572Total for Sudan 4.2

TANZANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.
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Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $10,000 $700 $10,700

$60,000 $7,200 $67,200Total for Tanzania

THAILAND

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector and project management unit)

IBRD $814,470 $57,013 $871,483

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 61.8 per cent by 2023 of 
the country’s baseline. Noted the commitment of the Government 
to reduce HCFC consumption by 55.8 per cent by 2019, 57.9 per 
cent by 2022, and 61.8 per cent by 2023; and to issue a ban on 
imports of HCFC-141b in bulk and contained in pre-blended 
polyols in all foam applications by 31 December 2023. The World 
Bank was requested to include in every progress report and tranche 
request, an updated list of foam enterprises verified for assistance 
by the Multilateral Fund under stage II, including the HCFC-141b 
consumption phased out, the sub-sector, the baseline equipment 
and the conversion technology to be adopted, and a list of 
enterprises that had been found to be ineligible, along with details 
of their HCFC-141b consumption, or had ceased use of HCFC-
141b without Multilateral Fund assistance. The Government and 
the World Bank were requested to deduct an additional 298.47 
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption 
eligible for funding in Thailand.

7.9

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(spary foam sector)

IBRD $685,530 $47,987 $733,517

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2018 to 
2023 to reduce HCFC consumption by 61.8 per cent by 2023 of 
the country’s baseline. Noted the commitment of the Government 
to reduce HCFC consumption by 55.8 per cent by 2019, 57.9 per 
cent by 2022, and 61.8 per cent by 2023; and to issue a ban on 
imports of HCFC-141b in bulk and contained in pre-blended 
polyols in all foam applications by 31 December 2023. The World 
Bank was requested to include in every progress report and tranche 
request, an updated list of foam enterprises verified for assistance 
by the Multilateral Fund under stage II, including the HCFC-141b 
consumption phased out, the sub-sector, the baseline equipment 
and the conversion technology to be adopted, and a list of 
enterprises that had been found to be ineligible, along with details 
of their HCFC-141b consumption, or had ceased use of HCFC-
141b without Multilateral Fund assistance. The Government and 
the World Bank were requested to deduct an additional 298.47 
ODP tonnes of HCFCs from the remaining HCFC consumption 
eligible for funding in Thailand.

12.5

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2019-12/2020)

IBRD $443,735 $31,061 $474,796
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$1,943,735 $136,061 $2,079,796Total for Thailand 20.4

TIMOR LESTE

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $50,000 $3,500 $53,500

$50,000 $3,500 $53,500Total for Timor Leste

TOGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
X: 1/2019-12/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Togo

TONGA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Tonga

TRINIDAD AND TOBAGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$60,000 $4,200 $64,200Total for Trinidad and Tobago

TURKMENISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $30,000 $2,100 $32,100

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.
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$60,000 $4,800 $64,800Total for Turkmenistan

TUVALU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 4/2019-3/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Tuvalu

UGANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

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

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the Institutional strengthening project (phase 
III: 1/2019-12/2020)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$145,000 $7,200 $152,200Total for Uganda

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (foam sector)

UNDP $422,889 $29,602 $452,491

Approved on the understanding that end-users participating in the 
pilot projects to demonstrate low-GWP alternatives in 
supermarkets and the food industry would provide co-financing; 
and that 	UNDP would report, at the 84th meeting, on the progress 
in implementation of the conversion of the foam enterprises and 
the availability of HFO/HFO-based polyurethane systems and their 
associated components.

4.7
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HCFC phase-out management plan (stage II, second 
tranche) (refrigeration servicing sector and implementation 
and monitoring)

UNDP $257,000 $17,990 $274,990

Approved on the understanding that end-users participating in the 
pilot projects to demonstrate low-GWP alternatives in 
supermarkets and the food industry would provide co-financing; 
and that 	UNDP would report at the 84th meeting, on the progress 
in implementation of the conversion of the foam enterprises and 
the availability of HFO/HFO-based polyurethane systems and their 
associated components.

$679,889 $47,592 $727,481Total for Uruguay 4.7

VENEZUELA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase XIV: 
1/2019-12/2020)

UNDP $365,414 $25,579 $390,993

$365,414 $25,579 $390,993Total for Venezuela

VIETNAM

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
XII: 7/2019-6/2021)

UNEP $152,289 $0 $152,289

$152,289 $152,289Total for Vietnam

ZAMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Zambia
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ZIMBABWE

REFRIGERATION

Domestic

Conversion from HFC-134a to isobutane in the manufacture 
of domestic refrigerators at Capri (SME Harare)

France $100,000 $13,000 $113,000 29.45

Approved on the understanding that no further funding would be 
available until the instrument of ratification of the Kigali 
Amendment by the Government of Zimbabwe had been received 
by the depositary at the Headquarters of the United Nations in 
New York; that 14.50 mt (20,735 mt CO2 equivalent) of HFC-
134a would be deducted from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HFC consumption once it had been 
established; that the project would be completed within 24 months 
of the transfer of funds to UNDP and that a comprehensive 
completion report would be submitted within six months of project 
completion, with detailed information on: the eligible incremental 
capital cost 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), and changes in 
energy efficiency of the products being manufactured and any 
related policies established by the Government; and that any 
remaining funds would be returned to the Multilateral Fund no 
later than one year after the date of project completion.

3.4

Conversion from HFC-134a to isobutane in the manufacture 
of domestic refrigerators at Capri (SME Harare)

UNDP $326,954 $22,887 $349,841 29.45

Approved on the understanding that no further funding would be 
available until the instrument of ratification of the Kigali 
Amendment by the Government of Zimbabwe had been received 
by the depositary at the Headquarters of the United Nations in 
New York; that 14.50 mt (20,735 mt CO2 equivalent) of HFC-
134a would be deducted from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HFC consumption once it had been 
established; that the project would be completed within 24 months 
of the transfer of funds to UNDP and that a comprehensive 
completion report would be submitted within six months of project 
completion, with detailed information on: the eligible incremental 
capital cost 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), and changes in 
energy efficiency of the products being manufactured and any 
related policies established by the Government; and that any 
remaining funds would be returned to the Multilateral Fund no 
later than one year after the date of project completion.

11.1

$426,954 $35,887 $462,841Total for Zimbabwe 14.5
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GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Core unit budget (2019) UNDP $0 $2,083,871 $2,083,871

Core unit budget (2019) UNIDO $0 $2,083,871 $2,083,871

Core unit budget (2019) IBRD $0 $1,735,000 $1,735,000

Compliance Assistance Programme: 2019 budget UNEP $9,974,259 $797,941 $10,772,200
Noted the adjustments to the staff component as originally 
proposed. UNEP was requested in future submissions of the CAP 
budget, to continue providing detailed information on the activities 
for which the global funds would be used; extending the 
prioritization of funding between CAP budget lines so as to 
accommodate changing priorities and providing details, pursuant 
to decisions 47/24 and 50/26, on the reallocations made; reporting 
on the current post levels of staff and informing the Executive 
Committee of any changes thereto, particularly with respect to any 
increased budget allocations; and providing a budget for the year 
in question and a report on the costs incurred in the year prior to 
the last year, noting the above.

$9,974,259 $6,700,683 $16,674,942Total for Global

592.2GRAND TOTAL $54,561,166 $9,985,794 $64,546,960
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(ODP tonne)

HFC
(Metric tonne)

IBRD $632,321 $1,779,262 $2,411,583
IBRD 20.4 $1,500,000 $105,000 $1,605,000
UNDP $3,135,741 $2,303,372 $5,439,11311.1
UNDP 458.2 $24,615,685 $1,729,640 $26,345,325
UNEP $12,342,468 $822,091 $13,164,559
UNEP 11.7 $1,806,700 $232,204 $2,038,904
UNIDO $882,398 $2,145,639 $3,028,037
UNIDO 37.6 $5,182,216 $368,605 $5,550,821

BILATERAL COOPERATION

Refrigeration $100,000 $13,000 $113,0003.4
Phase-out plan 49.9 $4,363,637 $486,981 $4,850,618

$4,463,637 $499,981 $4,963,618TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Production $75,000 $5,250 $80,250
Refrigeration $326,954 $22,887 $349,84111.1
Phase-out plan 527.8 $30,914,601 $2,213,449 $33,128,050

$31,316,555 $2,241,586 $33,558,141TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $80,000 $5,600 $85,600
Phase-out plan $2,110,000 $216,400 $2,326,400
Several $16,590,974 $7,022,227 $23,613,201

$18,780,974 $7,244,227 $26,025,201TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

$13,000 $113,000France 3.4 $100,000
$486,981 $4,850,618Germany 49.9 $4,363,637

GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs) 592.2 $54,561,166 $9,985,794 $64,546,960
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Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$)

France (per decision 82/2(a)(vi))* 111,780 8,943 120,723
Spain (per decision 82/2(a)(vi))** 481 62 543
UNDP (per decision 82/2(a)(ii), 82/13(b), 82/36(a)(iii), 
82/72(a)(ii) and 82/72(a)(iii))

403,505 30,340 433,845

UNEP (per decision 82/2(a)(ii)) 1,248,220 108,993 1,357,213
UNIDO (per decision 82/2(a)(ii) and 82/75(b)) 1,988,800 143,084 2,131,884
World Bank (per decision 82/2(a)(ii), 82/30(d) and 
82/37(b))

447,399 92,058 539,457

Total 4,200,185 383,480 4,583,665

*Cash transfer.
**Already returned

Agency Interest accrued (US $)

France (per decision 82/2(a)(vii))* 3,774
Spain (per decision 82/2(a)(vii))** 5,399
UNDP (per decision 82/5(b)(i) 634,258
World Bank (per decision 82/5(b)(ii) 122,167
UNIDO (per decision 82/64(a)) 22,256
World Bank (per decision 82/64(b)) 15,099
UNDP (per decision 82/64(c)) 180,821
UNIDO (per decision 82/64(d)) 66,291
UNEP (per decision 82/64(e)) 2,627
UNDP (per decision 82/64(f)) 4,836
*Cash transfer.
**Already returned

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$)

France 100,000 13,000 113,000
Germany 4,363,637 486,981 4,850,618
UNDP 26,528,006 4,002,672 30,530,678
UNEP 12,898,321 945,302 13,843,623
UNIDO 3,987,267 2,371,160 6,358,427
World Bank 1,547,656 1,792,204 3,339,860
Total 49,424,887 9,611,319 59,036,206

Net allocations based on decisions of the 82nd meeting

Remarks

ALG/DES/72/DEM/78 and MEX/DES/63/DEM/155
LAC/FUM/54/TAS/40 and MEX/FUM/66/INV/161
Account Reconciliation
Account Reconciliation
China - HPMP Stage I and II - Foam XPS
China - HPMP Stage I and II - Foam PU
China - HPMP Stage I and II - Refrigeration ICR
China - HPMP Stage I and II - Refrigeration RAC
China - HPMP Stage I and II - Refrigeration Servicing
China - HPMP Stage I and II - Solvent

Balances on projects returned at the 82nd meeting

Interest accrued 
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BAHAMAS

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 Bahamas

BOLIVIA

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 Bolivia

BRUNEI DARUSSALAM

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 Brunei Darussalam

CAPE VERDE

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 Cape Verde
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CHINA

FOAM

Rigid (insulation refrigeration)

Conversion from C5+HFC-245fa to C5+HFOs in a domestic 

refrigerator manufacturer (Hisense Kelon)

UNDP $1,275,000 $89,250 $1,364,250 5.10

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that no further funding 
would be available until the instrument of ratification of the Kigali 
Amendment by the Government had been received by the 
depositary at the Headquarters of the United Nations in New York; 
that 250 mt (257,500 mt CO2 equivalent) of HFC 245fa would be 
deducted from the starting point for sustained aggregate reduction 
in HFC once it had been established; that the project would be 
completed within 24 months of the transfer of funds to UNDP and 
that a comprehensive completion report would be submitted within 
six months of project completion with detailed information on the 
eligible incremental capital costs for all equipment and other 
components, including those not funded under the project, IOCs, 
including detailed information on the formulations developed and 
used, as well as the optimization achieved in the reduction of 
density, 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), and 
changes in the energy efficiency of the products being 
manufactured and any related policies established by the 
Government; and that any remaining funds would be returned to 
the Multilateral Fund no later than one year after the date of 
project completion.

250.0

$1,275,000 $89,250 $1,364,250Total for China 250.0

COOK 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 Cook Islands

SOUTH AFRICA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNIDO $240,000 $16,800 $256,800

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$240,000 $16,800 $256,800Total for South Africa
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THAILAND

REFRIGERATION

Commercial

Conversion from HFC to propane (R-290) and isobutene (R-

600a) as a refrigerant in manufacturing commercial 

refrigeration appliances in Pattana Intercool Co. Ltd.

IBRD $183,514 $16,516 $200,030 20.90

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries. Approved on the understanding that no further funding 
would be available until the instrument of ratification of the Kigali 
Amendment by the Government of Thailand had been received by 
the depositary at the Headquarters of the United Nations in New 
York; that 8.78 mt of HFC-134a (12,555 mt CO2 equivalent) 
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 
the World Bank and a comprehensive completion report would be 
submitted within six months of the project completion, with 
detailed information on: the eligible incremental capital costs 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 established 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.

8.8

$183,514 $16,516 $200,030Total for Thailand 8.8

258.8GRAND TOTAL $2,238,514 $160,366 $2,398,880
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(Metric)

IBRD 8.8 $183,514 $16,516 $200,030

UNDP 250.0 $1,275,000 $89,250 $1,364,250

UNEP $540,000 $37,800 $577,800

UNIDO $240,000 $16,800 $256,800

INVESTMENT PROJECT

Foam 250.0 $1,275,000 $89,250 $1,364,250

Refrigeration 8.8 $183,514 $16,516 $200,030

258.8 $1,458,514 $105,766 $1,564,280TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Several $780,000 $54,600 $834,600

$780,000 $54,600 $834,600TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 258.8 $2,238,514 $160,366 $2,398,880
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  السادس عشرالمرفق 

  التعزيز المؤسسي  مشروعاتآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديد 
 الثاني والثمانيناالجتماع  وافق عليها فيالم

 األرجنتين

مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لألرجنتين (المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم  .1
العاشرة) والحظت مع التقدير أن األرجنتين أبلغت أمانة الصندوق وأمانات األوزون ببيانات تنفيذ البرامج القطرية 

ظت الح. و، على التوالي، التي تبين أن هذا البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال2017و 2016لعامي  7وبيانات المادة 
ذ تنفيتشمل نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالالة زاإلطوات خذت تخن اجنتيرألأن ايضا أية ذلتنفياللجنة ا

رك لجماافي وظمب يدرتص ولحصص واخيرالتم ااظنل خالن نية موبرکوروفلوروکلدرولهيواد المراد استيط ابواض
ً األنشطيرلتبافنيي و ة التحضيرية لتيسير تنفيذ تعديل كيغالي، ومشاركة البلد في د. والحظت اللجنة التنفيذية أيضا

اجتماعات الشبكة اإلقليمية وبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة األرجنتين، لذلك 
الة المواد تأمل في أن تستمر األرجنتين خالل العامين القادمين في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إز

في المائة في  35الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح لتحقيق التخفيض بنسبة 
 .2020يناير/ كانون الثاني  1الالزم بحلول نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد الماستهالك ا

 أرمينيا
 
روع التعزيز المؤسسي ألرمينيا (المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مش    .2

وأمانة  2017السادسة) وأشارت مع التقدير إلى أن هذا البلد أبلغ أمانة الصندوق ببيانات تنفيذ البرامج القطرية لعام 
رت قالتي تبين أن هذا البلد يمتثل للجدول الزمني لإلزالة الوارد في بروتوكول مونتريال. وأ 7األوزون ببيانات المادة 

ت يعارلتشذ انفاإفي دم تقل وأحرز بالکامزودة بالموظفين مت نية کانوطلوزون األدة احن وبأر يدلتقاية مع ذلتنفياللجنة ا
ل هذا صوايأن ية ذلتنفياللجنة ل اتأمالبلد. وفي وزون لألدة لمستنفواد الماکة رحراد والستيط ابواضن لی تحسيإمية رالا
ون بموجب برکوروفلدرولهيالمستقبلية على اقابة رلر ابيدالتد لبللتجهيز انية وبرکوورفلوروکلدرولهيواد المد اصد رلبلا

التعزيز المؤسسي ة طنشذ أتنفين ميدلقان العاميل امينيا خالأن يواصل أرية في ذلتنفياللجنة ل اتأموکيغالي. ل يدتع
ك ستهالض اخفل جن أم حنية بنجاوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلموا
  وفقًا لالتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. 2020عام في س ألساط اخن لمائة مافي  66,6بنسبة ون برکوروفلوروکلدرولهيا

  
 بربادوس

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبربادوس (المرحلة  .3
مانتي أل 7وبيانات المادة  2017القطري لعام  البرنامجالسابعة) والحظت مع التقدير أن بربادوس أبلغت بيانات تنفيذ 

وأشارت اللجنة التنفيذية كذلك مونتريال.  يمتثل لبروتوكولأن البلد  التي تشير إلى ،لصندوق واألوزون على التواليا
إلى أن باربادوس نفذت ضوابط استيراد المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام إلصدار التراخيص والحصص، 

س والعمل الوثيق مع موظفي الجمارك بشأن الواردات. وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود بربادو التبريدوتدريب تقنيي 
العامين أن تواصل بربادوس، خالل في ولذلك تأمل  الرامية إلى الحد من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

، تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي من القادمين
المطلوب بموجب و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة في استهالك  35 البالغتخفيض التحقيق البلد ل إعدادأجل 

إيداع ب تمتبربادوس أن باللجنة التنفيذية  اعترفت ،. وأخيرا2020 كانون الثاني/يناير 1بروتوكول مونتريال بحلول 
بيئة تمكينية لدعم  بتهيئةبلد اليقوم األمل في أن  هاويحدو ،2018أبريل /نيسان 19صك التصديق على تعديل كيغالي في 

 .لمواد الهيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي ل
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 دار السالم بروني

لبروني دار السالم (المرحلة  التعزيزاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  .4
 يالبرنامج القطري لعامبيانات تنفيذ وأبلغ  ،والحظت أن البلد بدأ العملية الداخلية للتصديق على تعديل كيغالي ،السادسة)

 أن البلد يمتثل لبروتوكول التي تشير إلى ،على التوالي ،لصندوق واألوزونمانتي األ 7وبيانات المادة  2017و 2016
 لتيسيرخيص اترإلكترونيا إلصدار ال انظام طبقتبأن بروني دار السالم  وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقديرمونتريال. 

من أجل تعزيز ضوابط  2017في عام والموافقة عليها تطبيق تراخيص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
ي تقنيوعملت بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة لتنسيق نظام إصدار الشهادات ل ،استيراد المواد المستنفدة لألوزون

إدارة إزالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة  ستواصلدار السالم  رونيب ولذلك تثق اللجنة التنفيذية في أنخدمة التبريد. 
المائة في  35 البالغتخفيض المن تحقيق  البلدلتمكين التعزيز المؤسسي ومشروع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ر/كانون الثانييناي 1المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك في 
   من خالل أنشطة تمكينية. للتصديق على تعديل كيغالي الالزم ووضع األساس 2020

 
  الصين

لثة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للصين (المرحلة الثا  .5
على المواد المستنفدة لألوزون وسياسات ونظم الرصد،  للرقابة) وأشارت مع التقدير إلى جهود البلد المتواصلة عشر

واد لمض اخفق أهداف ية بتحقيذلتنفياللجنة دت اشاوكذلك التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة. وأ
واد لمالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رية للمذلتنفياللجنة امع المحددة في االتفاق المبرم نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا
نية. وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلموالشروع في انية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

عالوة على ذلك، أقرت اللجنة التنفيذية بأهمية استمرار أنشطة التوعية بين الهيئات الحكومية والوكاالت المنفذة 
ة طألنشر لمستمح النجاؤدي ايأن ية ذلتنفياللجنة ال تأموالقطاعات والجهات المعنية في المشروعات والقطاعات. و

ل من أجل لالمتثاق يطرلد الی تمهيإسسي ؤلمز ايزلتعروع امشونية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة الصين إلزا
ل يارنتومول کوتروبب جوبمالالزم نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالفي المائة افي  35بنسبة تحقيق الخفض 

  .2020ر/ كانون الثاني يناي 1ول بحل

 
 يةجمهورية الدومنيكال

(المرحلة لجمهورية الدومنيكية التعزيز لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  .6
والتزاماتها  7قد امتثلت اللتزامات اإلبالغ عن بيانات المادة الجمهورية الدومنيكية العاشرة)، والحظت مع التقدير أن 

هناك نظاما عامال إلصدار تراخيص  وأن ،بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال
والحظت  لألوزون ونظاما عامال للحصص خاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. المستنفدةاستيراد/تصدير المواد 

إلى األمانة في الوقت  2017القطري لعام  برنامجالقدمت بيانات تنفيذ كية الجمهورية الدومنيأن  كذلكاللجنة التنفيذية 
الوعي العام حول حماية  ترفعو، يةلجنة التوجيهالبشأن األنشطة من خالل  أصحاب المصلحة مع ت، وتشاورالمحدد

لتقنيي التبريد إلى جانب وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن البلد وضع نموذجا إلصدار شهادات طبقة األوزون. 
الحظت اللجنة التنفيذية أن الجمهورية  ،ذلك اتفاق بشأن التعاون مع المعهد الوطني لتدريب المهنيين. وباإلضافة إلى

ولذلك تثق اللجنة التنفيذية في أن الجمهورية الدومنيكية الدومينيكية تنفذ أنشطة تمكينية لدعم التصديق على تعديل كيغالي. 
في من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي  الثانيةنفيذ المرحلة ستواصل ت

في المائة في استهالك المواد  35 البالغتخفيض اللتمكين البلد من تحقيق وبفعالية  المحددالوقت 
ووضع  2020اير/كانون الثاني ين 1المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول والهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الالزم للتصديق على تعديل كيغالي. األساس
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 فيجي

فيجي (المرحلة الحادية لاللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  استعرضت .7
 يعامتنفيذ البرنامج القطري لبيانات أبلغ والحظت أن البلد بدأ العملية الداخلية للتصديق على تعديل كيغالي و ،عشرة)
 أن البلد يمتثل لبروتوكول التي تشير إلى ،على التوالي ،ألمانتي الصندوق واألوزون 7وبيانات المادة  2017و 2016

الطابع المؤسسي على وحدة األوزون الوطنية في  أضفتمونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن الحكومة قد 
كما أقرت اللجنة  ألوزون.تعيين موظف وطني جديد لويدت هيكلتها مؤخرا عالتي ألمائية والبيئة وزارة الممرات ا

المواد  التنفيذية بأن فيجي لديها نظام جيد إلصدار التراخيص والحصص وأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
للجنة التنفيذية في أن حكومة فيجي ستواصل . ولذلك تثق االمحددالهيدروكلوروفلوروكربونية نفذت بفعالية وفي الوقت 

في المائة في استهالك المواد  35األنشطة على مستويي السياسات والمشروعات لتمكين البلد من تحقيق التخفيض البالغ 
 .2020يناير/كانون الثاني  1الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 غانا

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغانا (المرحلة الثانية عشرة) لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب  .8
 ظتالح، كلذ علی وةعالتثال البلد لبروتوكول مونتريال. ام تبينالتي  7والحظت مع التقدير أن غانا أبلغت عن بيانات المادة 

الجارية يستمر  األخرى تعارولمشوا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما أن يةذلتنفيا للجنةا
 وادلما في استهالك خفضتحقيق ال في تقدمه في يستمر هذا البلدلذلك تأمل اللجنة التنفيذية أن  .منسقةو سلسة يقةطرب هاذتنفي

على تعديل  صديقمن أجل الت واصل جهودهيس وكذلك، اإلزالة خطةللمرحلة الثانية من  دواإلعدا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 .أنشطة تمكينية تنفيذخالل  كيغالي

 اإلسالمية) -إيران (جمهورية 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية إيران  .9
أن وحدة األوزون الوطنية أنشأت برنامجاً فريداً للكمبيوتر يربط  اإلسالمية (المرحلة الثانية عشرة) والحظت مع التقدير

في مواعيدها.  7جميع المقاطعات في البلد من أجل الرقابة على نظام الترخيص وتقديم بيانات البرامج القطرية والمادة 
ل تستکموف نية سوبرکوورفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلمأن اية ذلتنفياللجنة ظت اکما الح

فقا ونية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالا ضخفد أهداف لبللتحقيق هذا اا رهيدتقن عت برعدد وألمحت اقولافي 
وتأمل اللجنة التنفيذية أن تستمر جمهورية إيران اإلسالمية في إنفاذ اإلجراءات ية. ذلتنفياللجنة امع ق المبرم لالتفا

لمرحلة من أجل تمكين التنفيذ الفعال لنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالتنظيمية التي أنشئت للرقابة على واردات ا
واد لمفي المائة في استهالك ا 30وتحقيق خفض بنسبة نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة الثانية من إدارة إزا

 وفقا لالتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. 2020يناير/ كانون الثاني  1من نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

 العراق

طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للعراق (المرحلة الرابعة) استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  .10
ألمانتي  7وبيانات المادة  2017و 2016لعامي  تنفيذ البرنامج القطريوالحظت مع التقدير أن العراق أبلغ بيانات 

وتأمل اللجنة التنفيذية في مواصلة مونتريال.  أن البلد يمتثل لبروتوكول التي تشير إلى ،على التوالي الصندوق واألوزون
رصد التجارة في الموارد المستنفدة لألوزون، وأنه سيتم لنظام التعزيز الجهود التنظيمية الجارية عن طريق تعزيز 

ضمان الرقابة الفعالة على استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة 
د الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي يبذلها العراق للحد من إزالة الموا

استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولذلك تثق في أن العراق سيضمن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة 
في  35سسي لتمكين البلد من تحقيق التخفيض البالغ إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤ

يناير/كانون  1المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 
 الالزم للتصديق على تعديل كيغالي. ووضع األساس 2020الثاني 
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  األردن
  

طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في المملكة األردنية  استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المتضمن .11
) وأخذت علما مع التقدير بجهود األردن لخفض استهالك المواد الهيدروكلوفلوروكربونية في 13الهاشمية (المرحلة 

ويطبق  خالل العامين المنصرمين. وأشادت اللجنة التنفيذية باألردن كونه واحد من أّول بلدان منطقة غرب آسيا يعتمد
وتصنيعها مما يبيّن التزام البلد ببروتوكول  HCFC-22حظرا على استيراد أجهزة تكييف الهواء القائمة على مادة 

األردن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  يستكملمونتريال. وتأمل اللجنة التنفيذية في أن 
الهيدروكلوفلوروكربونية في مستقبل قريب وأنّه سينفّذ المرحلة الثانية من تلك الخطة لالستعداد لخفض استهالك المواد 

نتريال وفقا ألحكام بروتوكول مو 2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35الهيدروكلوفلوروكربونية بنسبة 
يناير/كانون   1السائبة وفي البوليوالت السابقة الخلط المستوردة بحلول  HCFC-141bولتحقيق اإلزالة التامة لمادة 

  تماشيا مع االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. 2022الثاني 

 
  لبنان

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لمشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة) الذي  .12
قدمته الحكومة اللبنانية والحظت مع التقدير أن هذا البلد أبلغ أمانة الصندوق ببيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي 

تبين إلى أن البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال واألهداف المحددة  التي 7وأمانة األوزون ببيانات المادة  2017و  2016
باإلزالة التدريجية مه زالتت اثبن ألبنابأن  ريدلتقاية مع ذلتنفياللجنة رت اقفي االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. وأ

لة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلمافي المقررة ة طألنشذ اتنفيل خالن نية موبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالال
واد لموالحظت اللجنة التنفيذية انخفاض واردات واستخدام انية. وبرکوروفلوروکلدرولهيواد الما
لذلك تأمل أن، في غضون العامين المقبلين، يستمر هذا البلد في تنفيذ أنشطة خطة اإلزالة نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

بحلول نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المفي المائة في استهالك ا 50والتعزيز المؤسسي من أجل تحقيق خفض بنسبة 
  .وفقا لالتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية 2020يناير/ كانون الثاني  1

 ليسوتو

ليسوتو (المرحلة التعزيز المؤسسي لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع  .13
أن البلد  التي تشير إلىمانة األوزون أل 2017لعام  7المادة  بيانات أبلغتالتاسعة)، والحظت مع التقدير أن ليسوتو 

ية كذلك أن ليسوتو اتخذت المبادرة لتنفيذ نظام إلصدار التراخيص والحظت اللجنة التنفيذلبروتوكول مونتريال.  يمتثل
. وأعربت اللجنة والحصص لمراقبة الواردات من المواد المستنفدة لألوزون وتدريب موظفي الجمارك وتقنيي التبريد

المواد إزالة التراخيص وأنشطة صدار إل، تنفيذ نظام العامين القادمينعلى مدى  تواصل ليسوتو، أن هاتوقععن التنفيذية 
من تحقيق التخفيض البالغ  البلدغير االستثمارية لتمكين األنشطة ، وكذلك المساعدة التقنية والهيدروكلوروفلوروكربونية

 1في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول  35
 .الالزم للتصديق على تعديل كيغالي ووضع األساس 2020يناير/كانون الثاني 

 مدغشقر

لمدغشقر (المرحلة الثامنة)  طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسياستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  .14
 لبروتوكولأن البلد يمتثل  التي تشير إلىمانة األوزون أل 7المادة  بيانات أبلغتوالحظت مع التقدير أن مدغشقر 

والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن لتصديق على تعديل كيغالي. لمونتريال، وأن حكومة مدغشقر اتخذت خطوات 
م إلصدار التراخيص والحصص، امدغشقر طبقت ضوابط على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظ

مدغشقر للحد من التي تبذلها جهود عن تقديرها للنفيذية اللجنة الت . وتعربالتبريدوتدريب موظفي الجمارك وتقنيي 
، تنفيذ خطة العامين القادمينفي تواصل مدغشقر، أن في ، وبالتالي تأمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

 35التعزيز المؤسسي لتمكين البلد من تحقيق التخفيض البالغ مشروع و إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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يناير/كانون  1في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 
 .2020الثاني 

 مالوي

لمالوي (المرحلة الحادية استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .15
لتدابير الرقابة  يمتثلإلى أن البلد  مما يشير ،2017لعام  7بيانات المادة  أبلغتعشرة) والحظت مع التقدير أن مالوي 

 هاإيداع صك تصديقب تمت حكومة مالوي أن باللجنة التنفيذية اعترفت لى ذلك، باإلضافة إفي بروتوكول مونتريال. و
أن مالوي  كذلك. والحظت اللجنة التنفيذية 2017تشرين الثاني نوفمبر/ 21بروتوكول مونتريال في لعلى تعديل كيغالي 

استيراد المواد المستنفدة على تنفيذ ضوابط  وهيالمواد المستنفدة لألوزون، من استهالكها  إلزالةاتخذت خطوات 
ولذلك تأمل اللجنة ي التبريد. تقنيو وتدريب موظفي الجمارك ،لتراخيص والحصصصدار الألوزون من خالل نظام إل

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من ، تنفيذ العامين القادمينالتنفيذية في أن تواصل مالوي، في 
في المائة في  35تحقيق التخفيض البالغ لالبلد إعداد  من أجلالهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي 

يناير/كانون  1الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول استهالك المواد 
  .2020  الثاني

 المكسيك
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للمكسيك (المرحلة    .16
. 7ته باإلبالغ عن بيانات برنامجه القطري والمادة الرابعة عشر) وأشارت مع التقدير إلى أن هذا البلد ممتثل اللتزاما

نية وطلوزون األدة احدرة وقك لمکسيزز اع، سسيؤلمز ايزلتعروع امشر اإطنه في أيضا أية ذلتنفياللجنة ظت االحو
ذ تنفيلك لمکسييبذلها التي ود اا للجهرهيدتقن ية عذلتنفياللجنة ت ابرعوأنية. وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المللرقابة على ا

ن أن الحكومة م، لذلك  فهي على يقين نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية موالی وألن احلتيرلما
نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالت من أجل خفض اعارولمشت والسياسامستوى كٍل اة علی طألنشل اصواست

ً التفاقها المبرم مع اللجنة  2020في المائة في عام  50و  2018عام في س ألساط اخن لمائة مافي  35بنسبة  وفقا
إيداع صك تصديقها على تعديل كيغالي المسكيك تمت بحكومة بأن اللجنة التنفيذية  اعترفت التنفيذية. عالوة على ذلك، 
ك المواد أنشطة متعلقة بالتخفيض التدريجي الستهال بدأتو 2018سبتمبر/ أيلول  25لبروتوكول مونتريال في 

  الهيدروفلوروكربونية.

 

 موزامبيق

موزامبيق (المرحلة لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .17
 أن البلد يمتثل لبروتوكولالتي تشير إلى  2017لعام  7الثامنة) والحظت مع التقدير أن موزامبيق أبلغت بيانات المادة 

والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن موزامبيق . تنفيذ البرنامج القطريقد حّسن توقيت تقديم بيانات البلد مونتريال وأن 
المواد المستنفدة لألوزون في الفترة التي يغطيها مشروع التعزيز المؤسسي بما من اتخذت خطوات إلزالة استهالكها 

في ذلك تنفيذ ضوابط على استيراد المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام إلصدار التراخيص والحصص، وتدريب 
، تنفيذ المرحلة لعامين القادمينا، في موزامبيقموظفي الجمارك وتقنيي التبريد. ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية في أن تضمن 

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي في الوقت المحدد لتمكين 
في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب  35البلد من تحقيق التخفيض البالغ 

 .2020يناير/كانون الثاني  1لول بروتوكول مونتريال بح
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 نيجيريا

حلة رلملنيجيريا (اسسي ؤلمز ايزلتعروع امشب لتجديد لطمع دم لمقر ايرلتقاية ذلتنفياللجنة ت اضرستعا      .18
د لبليبين أن هذا ا 2017م لعاواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمن امك نيجيريا ستهالر أن ايدلتقامع ظت الحرة) ولعاشا

واد لمالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلمذ اتنفير يدلتقاية مع ذلتنفياللجنة ظت االحلایر. ونتومول كوتوريمتثل لب
واد لمالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلماة طنشرى، والشروع في أألخت اعارولمشوانية وبرکوروفلوروکلدرولهيا
أن في نيجيريا لذلك مة ولها حکذلتي تبود اية بالجهذفيلتناللجنة رت اقدد، ألصهذا افي ونية. وبرکوروفلوروکلدرولهيا

واد لمك استهالالمائة في افي  35بنسبة ض لتخفيق اتحقيالصحيح نحو ا رهفي مساتكون نيجيريا 
 ليارنتومول کوتروبب جوبمالالزم  2020ر/ كانون الثاني يناي 1ول نية بحلوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 
 نيوي

التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمشروع نيوي (المرحلة استعرضت اللجنة التنفيذية  .19
. 2018 نيسان/أبريل 24إيداع صك التصديق على تعديل كيغالي في تمت بحكومة نيوي بأن  اعترفتالسابعة) و
 7والمادة  2017و 2016و 2015 ألعوامتنفيذ البرنامج القطري ل بياناتاللجنة التنفيذية أن نيوي أبلغت والحظت 

وتعرب اللجنة التنفيذية مونتريال.  أن البلد يمتثل لبروتوكول التي تشير إلى ،على التوالي ،الصندوق واألوزونمانتي أل
عن تقديرها للجهود التي تبذلها نيوي للحفاظ على استهالك صفري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 

، تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة العامين القادمينولذلك تأمل في أن تضمن أن تواصل نيوي، في  2011
 ووضع األساسنية ومشروع التعزيز المؤسسي لتمكين االمتثال لبروتوكول مونتريال المواد الهيدروكلوروفلوروكربو

 الالزم لبدء تنفيذ التزامات البلد بموجب تعديل كيغالي.

 عمان
 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لعمان (المرحلة السابعة)  .20
 2017وأشارت مع التقدير إلى أن هذا البلد أبلغ أمانتي الصندوق ووحدة األوزون ببيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

ر إلى يدلتقاية مع ذلتنفياللجنة متثل لبروتوكول مونتريال. وأشارت ا، على التوالي، وأنه ي2017لعام  7وبيانات المادة  
د لبلر هذا ايستمأن في ل تأم، ولذلك فهي نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالض التخفين عمايبذلها لتي ود الجها

روع مشونية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزا ةطخن لثانية ماحلة رلمذ افي تنفين ميدلقان العاميل اخال
في المائة في استهالك  35د لتحقيق تخفيض بنسبة لبلدة امساعالتمكينية من أجل ة طألنشروع امشوسسي ؤلمز ايزلتعا

  ووضع األساس للتصديق على تعديل كيغالي. 2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول نية وبرکوروفلوروکلدرولهيالمواد ا

  
 باكستان

ستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لباكستان (المرحلة  .21
 7التاسعة)، والحظت مع التقدير أن هذا البلد أبلغ أمانتي الصندوق واألوزون ببيانات البرنامج القطري وبيانات المادة 

أيضا أن ية ذلتنفياللجنة ظت االحبلد لبروتوكول مونتريال. و، على التوالي، مع اإلشارة إلى امتثال هذا ال2017لعام 
واد لمراد استيط ابواضذ خاصة تنفي، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المن استهالکها مالة زاإلطوات خذت تخن اباکستا

التجاريين نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد الملمستوردي امي زاإللغ اإلبالم ااظنل خالن موزون لألدة لمستنفا
واد لمالة زاتها إلطنشذ أتنفين باکستال صواتأن ية ذلتنفياللجنة ل اتأمصناعيين المسجلين شهرياً. ووال

مواعيدها في للمواد الهيدروفلوروكربونية لتمکينية اة طألنشواسسي ؤلمز ايزلتعروع امشو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 1ول نية بحلوبرکوروفلوروکلدرولهيواد الما كستهالالمائة في افي  35ض بنسبة خفق تحقيوبطريقة فعالة من أجل 

 کيغالي.ل يدعلی تعق يدلتصوا 2020لثاني ون اکانر/ يناي
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 باراغواي

باراغواي (المرحلة لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .22
إزالة المواد والتزامات  7لإلبالغ عن بيانات المادة  تمتثلوالحظت مع التقدير أن باراغواي  ،التاسعة)

تصدير /خيص استيراداترعامال إلصدار  انظامهناك وأن  ،بموجب بروتوكول مونتريال الهيدروكلوروفلوروكربونية
. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد حصصالمواد المستنفدة لألوزون ونظام 

قام اللجنة التنفيذية أن البلد  والحظت .المحددإلى األمانة في الوقت  تنفيذ البرنامج القطرياي قدمت بيانات باراغو
، وقدم معدات تدريب إضافية للمدارس المهنية، واكتسب دعم أصحاب المصلحة من خالل اللجنة التبريد تقنيي بتدريب

التوجيهية واالجتماعات التشاورية ورفع الوعي بحماية طبقة األوزون. ولذلك تثق اللجنة التنفيذية في أن باراغواي 
لوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي في ستواصل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

في المائة في استهالك خط أساس المواد  35تحقيق التخفيض البالغ لالبلد  إلعدادوبفعالية  المحددالوقت 
حكومة باراغواي أن اللجنة التنفيذية ب اعترفت. وأخيرا 2020يناير/كانون الثاني  1الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

 .2018نوفمبر/تشرين الثاني  1على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في  هاتصديق إيداع صكب تمت 

 جمهورية مولدوفا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية مولدوفا  .23
 تشير إلىوفي الوقت المحدد  2017و 2016لعامي  7(المرحلة العاشرة) والحظت مع التقدير أن البلد قدم بيانات المادة 

بروتوكول مونتريال واالتفاق الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع اللجنة االمتثال ألحكام 
التنفيذية. والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير التنفيذ السلس والمنسق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

في أنشطة  مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أشركتلهيدروكلوروفلوروكربونية وأن وحدة األوزون الوطنية ا
أنشطتها على مستويي  ،العامين القادمين، في تثق اللجنة التنفيذية في أن حكومة جمهورية مولدوفا ستواصلواإلزالة. 

المواد  ه منفي المائة في استهالك 35السياسات والمشروعات لتمكين البلد من العمل على تحقيق التخفيض البالغ 
 وتحقيق تقدم نحو التصديق على تعديل كيغالي. 2020الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

 تومي وبرينسيبي نسا

مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسان تومي وبرينسيبي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم  .24
 التي تشير إلى ،2017لعام  7(المرحلة السادسة) والحظت مع التقدير أن سان تومي وبرينسيبي أبلغت بيانات المادة 

 إلزالةت مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن سان تومي وبرينسيبي اتخذت خطوا أن البلد يمتثل لبروتوكول
بما في ذلك تنفيذ ضوابط استيراد المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام  ،المواد المستنفدة لألوزونمن استهالكها 

للجهود  تقديرهاوتعرب اللجنة التنفيذية عن ي التبريد. تقنيالتراخيص والحصص وتدريب موظفي الجمارك و صدارإل
أن تواصل سان في التي تبذلها سان تومي وبرينسيبي للحد من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولذلك تأمل 

، تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية العامين القادمينتومي وبرينسيبي، في 
في المائة في استهالك المواد  35لد لتحقيق االمتثال للتخفيض البالغ ومشروع التعزيز المؤسسي إلعداد الب

 .2020يناير/كانون الثاني  1الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 سيراليون

لة استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسيراليون (المرح .25
ألمانتي الصندوق  7وبيانات المادة  2017لعام  تنفيذ البرنامج القطريالسابعة) والحظت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات 

والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن سيراليون مونتريال.  أن البلد يمتثل لبروتوكول التي تشير إلى ،على التوالي واألوزون
اتخذت خطوات إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، وهي تنفيذ ضوابط على استيراد المواد المستنفدة 
لألوزون من خالل نظام إلصدار التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وتقنيي التبريد. ولذلك تأمل اللجنة 

، تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد العامين القادمينأن تواصل سيراليون، في  التنفيذية في
في المائة في  35الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي إلعداد البلد لتحقيق االمتثال للتخفيض البالغ 
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يناير/كانون الثاني  1كول مونتريال بحلول استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتو

2020. 

 النكا سري

النكا (المرحلة  استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسري .26
االمتثال التي تشير إلى أن البلد قد حافظ على  7الثانية عشرة) والحظت مع التقدير أن سريالنكا قدمت بيانات المادة 

النكا فرضت الحظر على المعدات  . والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن سري2017لبروتوكول مونتريال في عام 
 سري اعترفت بـأن حكومة، و2018يناير/ كانون الثاني  1اعتبارا من  22 -المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون

. 2018سبتمبر/ أيلول  25يغالي لدى األمم المتحدة في نيويورك في إيداع وثيقة التصديق على تعديل كب تمتالنكا 
ة طألنشوانية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة زاتها إلطنشذ أفي تنفيالنكا  ر سريتستمأن ية ذلتنفياللجنة ل اتأمو
المستقبلية الواردة في قابة رلر ابيدالتد لبلمواعيدها وبطريقة فعالة لكي تجهز اسسي في ؤلمز ايزلتعروع امشولتمکينية ا
  ل.يارنتومول کوتروب

  
  تايلند

  
) 9ستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المتضمن طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي في تايلند (المرحلة  .27

 أمانتيإلى  7وبيانات المادة  2017وأخذت علما مع التقدير بأّن تايلند قد بلّغت بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 
الصندوق واألوزون على التوالي وأنّها في حالة من االمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال. كما أخذت اللجنة التنفيذية 

يناير/كانون  1في المائة الستهالك المواد الهيدروكلوفلوروكربونية بحلول  10علما بأّن تايلند حققت تخفيضا بنسبة 
ي وأنّها تتوّجه بخط سديدة نحو الوفاء بالتزاماتها المقبلة المقطوعة في إطار مشروع التعزيز المؤسس 2015الثاني 

أحرزته تايلند في رقابة استهالك المواد  الذيبموجب البروتوكول. وقد الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير التقدم 
رش) وتكييف الهواء الهيدروكلوفلوروكربونية بما في ذلك حظر استخدامها في قطاعي الرغاوي (في ما عدا رغاوي ال

االطالع على التقدم الذي أحرزته الدولة نحو  الحظت. فضال عن أّن اللجنة التنفيذية 2017يوليو/تموز  1الساري منذ 
التصديق على تعديل كيغالي. وتأمل اللجنة التنفيذية أنّه في خالل العامين المقبلين ستواصل تايلند تنفيذ المرحلة الثانية 

المواد الهيدروكلوفلوروكربونية وأّن مشروع التعزيز المؤسسي سيساعدها على خفض استهالك  لخطة إدارة إزالة
وفقا ألحكام بروتوكول  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35المواد الهيدروكلوفلوروكربونية بنسبة 

  مونتريال. 

 توغو

روع التعزيز المؤسسي لتوغو (المرحلة العاشرة) استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مش .28
ألمانتي الصندوق  7وبيانات المادة  2017لعام  تنفيذ البرنامج القطريوالحظت مع التقدير أن توغو أبلغت بيانات 

والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن توغو اتخذت خطوات لبروتوكول مونتريال.  تمتثلوهي  ،على التوالي واألوزون
إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، وهي تنفيذ ضوابط على استيراد المواد المستنفدة لألوزون من خالل 

وكفلت أيضا التنسيق مع أصحاب  التبريدنظام إلصدار التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وتقنيي 
إيداع صك تصديقها على تمت بحكومة توغو أن ت اللجنة التنفيذية باعترففيما يتعلق بآثار تعديل كيغالي. و المصلحة

، العامين القادمين، ولذلك تثق في أن تواصل توغو، في 2018مارس/آذار  8تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في 
ومشروع التعزيز المؤسسي إلعداد البلد لتحقيق االمتثال  تنفيذ خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتوكول مونتريال  35للتخفيض البالغ 
 .2020يناير/كانون الثاني  1بحلول 
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 توفالو

 ،توفالو (المرحلة السابعة)لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .29
ألمانتي الصندوق  7 وبيانات المادة 2017و 2016والحظت مع التقدير أن توفالو أبلغت بيانات البرنامج القطري لعامي 

مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن توفالو  يمتثل لبروتوكولأن البلد  التي تشير إلى ،على التوالي واألوزون
المواد استيراد على بما في ذلك تنفيذ ضوابط  ،من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالكها  إلزالةاتخذت خطوات 

 ،صناعة التبريدل الوطنيةرابطة الوتعزيز  ،التراخيص والحصص صدارإلمن خالل نظام الهيدروكلوروفلوروكربونية 
وتعرب اللجنة التنفيذية التبريد وتكييف الهواء. خدمة و والتدريب وبناء القدرات في القطاعات الرئيسية مثل إنفاذ القانون

وتأمل في أن تواصل توفالو، من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للحدعن تقديرها للجهود التي تبذلها توفالو 
، تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز ادمينالعامين القفي 

في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  35المؤسسي من أجل إعداد البلد للتخفيض البالغ 
إيداع صك تصديقها تمت بحكومة توفالو أن اللجنة التنفيذية ب اعترفت. وأخيرا، 2020يناير/كانون الثاني  1 بحلول 

 .2017سبتمبر/أيلول  21على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في 

 أوغندا

 ،استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألوغندا (المرحلة الثالثة) .30
مونتريال.  أن البلد يمتثل لبروتوكول التي تشير إلى ،ألمانة األوزون 2017ت والحظت أن أوغندا أبلغت ببيانا

إيداع صك تصديقها على تعديل كيغالي لبروتوكول تمت بحكومة أوغندا أن باللجنة التنفيذية  تاعترف ،ذلك وباإلضافة إلى
اتخذت خطوات إلزالة استهالكها من المواد . والحظت اللجنة التنفيذية أن أوغندا 2018 ه/حزيرانيوني 21مونتريال في 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهي تنفيذ ضوابط على استيراد المواد المستنفدة لألوزون من خالل نظام إلصدار 
التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وتقنيي التبريد. وتعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي 

العامين من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولذلك تأمل في أن تواصل أوغندا، في  تبذلها أوغندا للحد
، تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي القادمين

والمطلوب هالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المائة في است 35للتخفيض البالغ  لتمكين البلد من تحقيق االمتثال
 .2020يناير/كانون الثاني  1بموجب بروتوكول مونتريال بحلول 

 البوليفارية) -فنزويال (جمهورية 

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لحكومة جمهورية فنزويال  .31
ة عشر)، والحظت مع التقدير أن هذا البلد يتخذ الخطوات الالزمة الستيفاء تدابير الرقابة بعارالالبوليفارية (المرحلة 

مة وحکود ية جهذلتنفياللجنة ظت االحونية. وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالواردة في بروتوكول مونتريال المتعلقة با
م اظنونية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة رة إزاإدا ةطخن لثانية ماحلة رلمذ اية لتنفيرليفاولبايال زوية فنورجمه

ص. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك األنشطة المنفذة لتعزيز اعتماد بدائل منخفضة القدرة على إحداث لحصص واخيرالتا
اد ولماالحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء ومستوى التوعية العامة المتعلق بتحديات وأهداف إزالة  ا

د لبلل هذا اصوايأن ية ذلتنفياللجنة ل اتأم، وكذلك بدء عملية التصديق على تعديل كيغالي. ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
ر الرقابة بيدالتل المتثاق اتحقيل جن أنية موبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلمذ اتنفي

 ل.يارنتومول کوتروبالمستقبلية الواردة في ية نوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المعلى ا

 فييت نام

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لفييت نام (المرحلة الثانية  .32
الصندوق  ألمانتي 7وبيانات المادة  2017لعام  تنفيذ البرنامج القطريعشرة) والحظت مع التقدير أن البلد أبلغ بيانات 

. وأقرت اللجنة التنفيذية مع 2017مونتريال في عام  أن البلد يمتثل لبروتوكول التي تشير إلى، على التوالي واألوزون
بإنفاذ نظام إلصدار التراخيص والحصص على الواردات/الصادرات من المواد  تقومالتقدير بأن فييت نام 

الهيدروكلوروفلوروكربونيةـ بما في ذلك للبوليوالت سابقة الخلط القائمة على تلك المواد. والحظت اللجنة التنفيذية أن 
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نه يجري إعداد تقرير تقييمي للحكومة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد بدأت وأ

بشأن التصديق على تعديل كيغالي. وتعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود التي تبذلها فييت نام وتثق في أن البلد 
في المائة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمطلوب بموجب بروتوكول  35سيحقق التخفيض البالغ 

  الالزم للتصديق على تعديل كيغالي ضع األساسيو 2020يناير/كانون الثاني  1حلول مونتريال ب
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برنامج المساعدة على االمتثال لعام الموقعالعنصربند الميزانية

 و اجتماع اللجنة التنفيذية  2019

82

10

شهر/أسبوعالرتبةالوصف/ الوظيفة 

D112266,000باريسرئيس الفرع1101

P512261,000باريسالشبكة والسياسة العامة- مسؤول البيئة الرئيسي 1102

P412261,000باريسبناء القدرات- موظف  برامج - بروتوكول مونتلاير 1103

P412228,000باريسموظف  برامج-  بروتوكول مونتلاير 1105

1106
موظف سام للتنسيق الخاص باللجنة - بروتوكول مونتلاير 

التنفيذية

P412261,000باريس

1107
مكتب المساعدة - موظف برامج - بروتوكول مونتلاير 

لغير المواد المستنفدة لألوزون

P312191,000باريس

P312191,000باريسمسؤول البرنامج- بروتوكول مونتلاير 1108

1111
منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا - بروتوكول مونتلاير 

وآسيا الوسطى

أوروبا وآسيا /باريس

الوسطى

P412228,000

1121
منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا 

آسيا و المحيط الھادىء-   والمحيط الھادئ 

P512220,000بانكوك

1122

منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب - بروتوكول مونتلاير 

جنوب شرق آسيا و - اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

المحيط الھادىء وبلدان  جزر المحيط الھادئ

P412193,000بانكوك

1123
موظف برامج في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

آلسيا والمحيط الھادئ
P412193,000بانكوك

1124

موظف برامج في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

+ جنوب آسيا والمحيط الھادئ )- آلسيا والمحيط الھادئ 

(بلدان جزر المحيط الھادئ

P312156,000بانكوك

1125

موظف برامج في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

جنوب آسيا  وجنوب شرق آسيا )- آلسيا والمحيط الھادئ 

 و المحيط الھادىء

P312156,000بانكوك

1131
موظف برامج في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

لغرب آسيا
P412222,000المنامة

1132
منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب - بروتوكول مونتلاير 

الشراكات الدولية- اإلقليمي لغرب آسيا 
P512234,000المنامة

1133
موظف برامج في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

لغرب آسيا
P312214,000المنامة

1141

منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في - بروتوكول مونتلاير 

(البلدان الناطقة بالفرنسية)المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

P412245,000نيروبي

1142

منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في - بروتوكول مونتلاير 

(البلدان الناطقة باإلنجليزية)المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

P412245,000نيروبي

1143
موظف برامج في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

(البلدان الناطقة باإلنجليزية)ألفريقيا 
P312171,000نيروبي

1144
موظف برامج  في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

(البلدان الناطقة بالفرنسية)ألفريقيا 

P312171,000نيروبي

1145
موظف برامج معاون في المكتب - بروتوكول مونتلاير 

(البلدان الناطقة باإلنجليزية)اإلقليمي ألفريقيا 
P212101,000نيروبي

1146
موظف برامج معاون في المكتب - بروتوكول مونتلاير 

(البلدان الناطقة بالفرنسية)اإلقليمي ألفريقيا 

P212101,000نيروبي

1147
شؤون إدارية  )موظف برامج - بروتوكول مونتلاير 

(ومالية

P312156,000نيروبي

1151

منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب - بروتوكول مونتلاير 

(أمريكا الالتينية)اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 

P412194,000بنما

1152

منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب - بروتوكول مونتلاير 

بلدان البحر )اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 

(الكاريبي

P412194,000بنما

1153
مدير إعالم  في المكتب اإلقليمي -  بروتوكول مونتلاير 

ألمريكا الالتينية والكاريبي

P412194,000بنما

2019 ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 

المرفق السابع عشر

عنصر موظفي المشروع

1
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1154

موظف برامج في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

(بلدان البحر الكاريبي)ألمريكا الالتينية والكاريبي 

P312165,000بنما

1155
موظف برامج في المكتب اإلقليمي - بروتوكول مونتلاير 

(أمريكا الالتينية)ألمريكا الالتينية والكاريبي 

P312165,000بنما

G612117,000باريسمساعد رئيسي لرئيس الفرع1301

G612117,000باريس(الشبكات اإلقليمية)مساعد برامج 1302

G612117,000باريس(غرفة تبادل المعلومات)مساعد برامج 1303

مساعد برامج1305
أوروبا وآسيا /باريس

الوسطى

G512105,000

1306
G512117,000باريسبلدان جزر المحيط الھادىء/بناء القدرات- مساعد برامج 

G512104,000باريسمساعد برامج1307

G6120باريسمساعد برامج1311

G712124,000باريسموظف مساعد للمالية والميزانية1312

88,000مساعدة مؤقتة تابعة لبرنامج المساعدة على اإلمتثال1317

1321
المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ )مساعد برامج 

(جنوب آسيا)
G61268,000بانكوك

1322
المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - مساعد برامج 

(جنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ)
G51255,000بانكوك

G61276,000بانكوكالمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ- مساعد إداري1324

G6120المنامةالمكتب اإلقليمي لغرب آسيا- مساعد برامج 1331

G61276,000المنامةالمكتب اإلقليمي لغرب آسيا- مساعد برامج 1332

G61261,000نيروبيمساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1341

G51237,000نيروبيمساعد إداري عالمي- بروتوكول مونتلاير 1342

G61246,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1343

1344
البلدان )مساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

(الناطقة بالفرنسية

G61246,000نيروبي

G51237,000نيروبيمساعد إداري عالمي- بروتوكول مونتلاير 1345

1351
مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

والكاريبي

G41239,000بنما

1352
مساعد إداري في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

والكاريبي

G61262,000بنما

7,069,000المجموع الفرعي لعنصر تكاليف الموظفين

السفر1600

171,000باريس*سفر موظفي مكتب باريس1601

1610
أوروبا وآسيا /باريسسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

الوسطى

25,000

1620
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

(جنوب آسيا)

33,000بانكوك

1621
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

(آسيا والمحيط الھادئ وجنوب آسيا)وجنوب آسيا 

33,000بانكوك

1622
سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

(جزر المحيط الھادئ)وجنوب آسيا 

50,000بانكوك

45,000المنامةسفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1630

60,500نيروبي(الناطقة بالفرنسية)سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا 1640

1641
الناطقة )سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

(باإلنجليزية

60,500نيروبي

1650
 سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

(منطقة البحر الكاريبي)

35,000بنما

1651
 سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

(أمريكا الالتينية)

35,000بنما

548,000المجموع الفرعي لعنصر السفر

20/30

عنصر خدمات العقود

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2210

التعاون فيما بين بلدان /ألوروبا وآسيا الوسطى

زيادة التوعية اإلقليمية/الجنوب

أوروبا وآسيا /باريس

الوسطى

130,000

130,000المجموع الفرعي ألوروبا وآسيا الوسطى

األنشطة اإلقليمية
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االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2220

التعاون فيما بين بلدان /لجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ

(جنوب آسيا)زيادة التوعية اإلقليمية /الجنوب

92,000بانكوك

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2221

التعاون فيما بين بلدان /لجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ

جنوب شرق آسيا )زيادة التوعية اإلقليمية /الجنوب

(والمحيط الھادئ

70,000بانكوك

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2222

التعاون فيما بين بلدان /لجنوب شرق آسيا والمحيط الھادئ

(جزر المحيط الھادئ)زيادة التوعية اإلقليمية /الجنوب

105,000بانكوك

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ
267,000

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2230

زيادة التوعية /التعاون فيما بين بلدان الجنوب/لغرب آسيا 

اإلقليمية

100,000المنامة

100,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2240

زيادة التوعية /التعاون فيما بين بلدان الجنوب/ ألفريقيا

(البلدان الناطقة بالفرنسية)اإلقليمية 

175,000نيروبي

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2241

زيادة التوعية /التعاون فيما بين بلدان الجنوب/ ألفريقيا

(البلدان الناطقة باإلنجليزية)اإلقليمية 

175,000نيروبي

350,000المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألفريقيا

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2250

التعاون فيما بين بلدان /ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(جزر البحر الكاريبي)زيادة التوعية اإلقليمية /الجنوب

130,000بنما

االجتماعات المواضيعية للشبكة في المكتب اإلقليمي 2251

التعاون فيما بين بلدان /ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

(أمريكا الالتينية)زيادة التوعية اإلقليمية /الجنوب

120,000بنما

المجموع الفرعي للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 

والكاريبي

250,000

1,097,000المجموع الفرعي لألنشطة اإلقليمية

50,000برنامج تدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية3210

100,000السياسات والمساعدة التقنية3211

100,000التوعية والترجمة3213

75,000إطار قانوني بعد كيغالي3214

80,000رخص قيادة سائقي مركبات غازات التبريد3215

100,000تطبيق3216

505,000المجموع الفرعي للخدمات العالمية

اجتماعات استشارية و حلقات عمل أصحاب المصلحة 504210

(قطاع خدمات التبريد/احتياجات ناشئة)

165,000أقاليم/باريس

165,000المجموع الفرعي لالجتماعات

670,000االجتماعات/ المجموع الفرعي للخدمات العالمية 

عمليات المكاتب

المعدات، اإليجارات، )االتصاالت / عمليات المكاتب605210

(اللوازم المكتبية والصيانة

290,000باريس

المعدات، اإليجارات، )االتصاالت / عمليات المكاتب5220

(اللوازم المكتبية والصيانة

300,000أقاليم

590,000المجموع الفرعي لعمليات المكاتب

999,974,000

797,920(%8)تكاليف دعم البرنامج 

9010,771,920 المجموع الكلي

االجتماعات

مجموع تكاليف المشروع المباشرة

حافظة تنمية القدرات/ الخدمات العالمية 

3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

Annex XVII

برنامج المساعدة على % - 8تقاسم التكاليف بنسبة 

75/38 و مقرر اللجنة التنفيذية 2015االمتثال لسنة 

P3180,000مسؤول إداري

G645,000موظف مساعد للميزانية و الماليىة

225,000المجموع

1601*

انية للتحويل إىل ** 3215 - 3210 ز   2019نشاطات ومي 

سوف يتم إرجاع األموال المتبقية: مالحظة حول جميع بنود الميزانية 

 موظفين 7اجتماع األطراف و نشاطات  التوعية على أساس احتياجات - اجتماعات الشبكة - االجتماعات المشتركة بين الوكاالت - فريق العمل المفتوح العضوية - اللجنة التنفيذية :  المشاركة في اإلجتماعات

من مكتب باريس
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  الثامن عشرالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمهورية الكاميرونحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء (" جمهورية الكاميرون يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة  -1تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2025 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 22.20قدرها 
 لبروتوكول مونتريال.

ل 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 تفاق في هذا االألف ("األهداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 
متعدّد األطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق ال3المحدّدة في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  3- 2-4و  3- 1-4 ينالصفالمستوى المحدد لكل مادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

هيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ال .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.ه وسيجرى التحقيق المشار إليه أعال

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 لزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول اعلى األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

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 لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل نفيذ الشريحة تقريرا عن تأن يكون البلد قد قدم   )ج(
شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20ها سابقا يزيد عن من الشريحة الموافق علي

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .حة األخيرةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشري

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  تذييل.في نفس ال المحددةالسابقة وفقا ألدوارها 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

ً إما في خطة  عمليات إعادة  )أ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 سية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئي

 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(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ التقديم تمويل إلى األ )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليها؛

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد  )5(
اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن 
ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت

 ؛لذلك بموجب هذا االتفاق وفقا

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   )ج(
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 

افز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل والحو
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مجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 
  تنفيذ الشرائح؛حسب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير 

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  )د(
  ق.في إطار هذا االتفا األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا

  
 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 لتنفيذ األنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه التحديد ي .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة بشأن قطاع المقررات ذات الصلالمنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 والمنفذةالوكاالت الثنائية 

أو نيابة عنه  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةلمنفذة كون الوكالة ايأن على  اليونيدووافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد  المنفذة الرئيسية") 
 الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم 

 المشاركة في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
رد دور يو(ب).  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة ألف.  -6ي التذييل الوكالة المنفذة الرئيسية ف
 ألف. -2في التذييل   2-2 الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق

 في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد 
وافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للم

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7ة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّد

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من
في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، 

 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر 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 البلدعلى 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 
Annex XVIII 

 

4 

لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
رورية للتحقق من االمتثال لهذا على المعلومات الض االطالععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،وبنوع خاص

 االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
من (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  اللجنة التنفيذية خالف ذلك.إال إذا حددت  الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 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

 .التنفيذية غير ذلكتحدد اللجنة 

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 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 استنفاد األوزون)(بأطنان قدرات 
  66.76 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  10.80 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 77.56    المجموع
  
  

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   
 Total 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 صفوال الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

من المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استهالك األوزون)

 غير متوفر 28.86 57.72 57.72 57.72 57.72 57.72 79.92 79.92

الحد األقصى المسموح به  1.2
لالستهالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
قدرات من األولى (أطنان 

 استهالك األوزون) 

 غير متوفر 22.20 22.20 24.80 27.50 30.10 32.70 35.40 38.08

التمويل المتفق عليه للوكالة  2.1
) (يونيدو المنفذة الرئيسية

 (دوالر أمريكي)

517,750 0 0 786,750 0 0 0 79,000 1,383,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي)  الرئيسية

36,243 0 0 55,073 0 0 0 5,530 96,846 

إجمالي التمويل الموافق عليه  3.1
 (دوالر أمريكي)

517,750 0 0 786,750 0 0 0 79,000 1,383,500 

الموافق دعم التكاليف إجمالي  3.2
 (دوالر أمريكي)  عليها

36,243 0 0 55,073 0 0 0 5,530 96,846 

 إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3
  (دوالر أمريكي)

553,993 0 0 841,823 0 0 0 84,530 1,480,346 

 14.53  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  22-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 28.68  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 23.55  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الوارد المؤهل المتبقي  22-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.1.3
 0  األوزون)من قدرات استنفاد باألطنان (ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1
 10.80  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.2.2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الوارد المؤهل المتبقي 141-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.2.3

  2018ديسمبر/كانون األول  31حسب اتفاق المرحلة األولى: تاريخ إنجاز المرحلة األولى * 

 
 

  لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن الثانياع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف، سرديتقرير   )أ(
بعضها تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن تنفيذ عمباشرة  المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية أن يتضمن التقرير ينبغي والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 
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كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بلومات عن أية تغييرات ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معوذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من هذا  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، ل لمستقتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5ت الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية السنوات ذا

  تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز خالل الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
التجارب المكتسبة والتقدم أخذ مع و األنشطة، الترابط بينالمعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت اإلتمام و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو ذ السنويةبجميع تقارير التنفيمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (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:

تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

داف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أه  (ب)
فاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد ألف في كل ات-2إطار التذييل 

 ألساسالهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل ا
  للتحقيق المستقل.

 دوار المتعلقة بهاألوألف: مؤّسسات الرصد  -5التذييل 
  

إن وحدة األوزون الوطنية هي وحدة التنسيق التي تغطي كافة أنشطة رصد المواد المستنفدة لألوزون،  .1
ووارداتها واستهالكها والتراخيص والحصص بالتعاون مع شركة المراقبة العامة وإدارة الجمارك. وتقوم وحدة 

المواد المستنفدة لألوزون للمستوردين وذلك قبل االستيراد. كما األوزون الوطنية أيضا بإصدار تصريحات استيراد 
سنويا إلى أمانة األوزون وإبالغ البرنامج  7ستكون الوحدة مسؤولة أيضا عن اإلبالغ اإللزامي عن بيانات المادة 

 القطري إلى الصندوق المتعدد األطراف.
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ائدة وأنشطة التدريب، فإن وحدة األوزون الفني لدراسات الجدوى والمشروعات الر فيما يتعلق بالتنفيذ2 .2
الوطنية هي التي تتحمل المسؤولية الشاملة لإلبالغ الدقيق في الميعاد المحدد. أما وحدة إدارة المشروع المقترحة 
والتي تعمل بالتعاون الوثيق مع وحدة األوزون الوطنية، فستكون مسؤولة عن جميع البيانات الفنية باستخدام قاعدة 

  ت الجديدة المقترحة والتي تغطي قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء.البيانا

ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بتجميع تقارير الشريحة باإلضافة إلى تقارير التحقق بمساندة خبراء خارجيين  .3
مشروع مستقلين. وستقوم هذه التقارير على أساس مشاورات مستمرة مع وحدة األوزون الوطنية ووحدة إدارة ال

 وجمعية التبريد وتكييف الهواء واألطراف األخرى أصحاب المصلحة.

.    
 

  لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق   )أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

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 الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفي

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

يحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف في حال طلب التمويل للشر  (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 

  وكربون؛الهيدروكلوروفلور

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات القنيَّة؛  (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11ة عدم االمتثال وفقا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيج  (ي)
 ؛الرئيسية منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 
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 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات  (م)

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   (ن)
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  ألف.-4

  
  االمتثال ف: تخفيضات في التمويل بسبب عدمأل -7التذييل 

 
عن كّل  اأمريكي ادوالر  190من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 
، على أساس الفهم بأن الحد ألف -2من التذييل  2- 1 الصفألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في -2التذييل 

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في 
 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين.

ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين  .2
الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 و إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أ
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  التاسع عشرالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف تايلند حكومة 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 (" تايلند  يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 354.74ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2023 يناير / كانون الثاني 1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

ل 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 في هذا االتفاق ألف ("األهداف والتمويل") -2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل -1المواد المشار إليها في التذييل 
األطراف بالنسبة ألي  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد3المحدّدة في الفقرة 

طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

(االستهالك المتبقي  3- 6-4و 3- 5-4و 3-4- 4و 3-3- 4و 3- 2- 4، و3-1- 4 الصفوف يالمستوى المحدد لكل مادة ف
 ).للتمويلالمؤهل 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات 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 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليها ("الخطة"). و

ألف من هذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستهالك 
 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.بوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل فقط اللجنة التنفيذية التمويل  تقدم .5 البلد الشروط  عندما يستوفىوفقا
 الزمني للموافقة على التمويل:من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول على األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل 

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 لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف  )ب(
 اللجنة 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 يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويالتنفيذ") 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20الموافق عليها سابقا يزيد عن من الشريحة 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على هيئة التذييل  الشريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 .حالة الشريحة األخيرة اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في

 الرصد

في  المحددةالمؤسسات وسوف ترصد جري رصد دقيق ألنشطته بموجب هذا االتفاق. يالبلد أنه سيؤكد  .6
عن تنفيذ األنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة  وتقدم تقاريرواألدوار") الرصد ("مؤسسات  ألف -5 التذييل

  في نفس التذييل. ةالمحددالسابقة وفقا ألدوارها 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

ً إما في خطة  عمليات إعادة  )أ( تنفيذ الالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  السنوية

 غييرات الرئيسية بما يلي:تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق الت

 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(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو إزالة  سنويةتمويل إلى األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ التقديم  )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال

  شريحة موافق عليها؛

حدد أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سي )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 

ؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل ت
 ؛االتفاق وفقا لذلكبموجب هذا 

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

دروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهي  )ج(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 
األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
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دة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ ) ال تحصل على أي مساع2007أيلول 
 السنوية؛

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 ومقبوالوية الفنية للتطبيق من الناح

، في الحاالت التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد البلديوافق   (ه)
صد لى: رالهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة ع

لمعايير ائح واتقلل إلى أدنى حد اآلثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوتوافر البدائل التي 
بدائل  عتمادوالحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية ا

ة، وروكربونيوروفلمجدية التكلفة تقلل األثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل
  ؛ذ الشرائحتنفي سب االقتضاء، وإبالغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقاريرح

إلى خطة الأو البلد في إطار  المنفذةسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو و  (و)
  .هذا االتفاق في إطار األخيرة المنتظرةالشريحة  إنجاز 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

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطةخدمات التبريد 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

عنه أو نيابة  يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة  .9
("الوكالة  الرئيسيةكون الوكالة المنفذة يأن على  البنك الدوليوافق ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. من أجل ا

يوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في وهذا االتفاق.  بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد المنفذة الرئيسية") 
 الرئيسيةالوكالة المنفذة برنامج وق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم إطار برامج الرصد والتقييم للصند

 المشاركة في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
رد دور يو(ب).  5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة ألف.  -6الوكالة المنفذة الرئيسية في التذييل 
 ألف. -2التذييل  من  2-2الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف

 عدم االمتثال لالتفاق

البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن  .11
لى أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه ع-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

نة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للج
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 
. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل
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ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 
تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة من  قدرات استنفاذ األوزون التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من

تنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة ال
 تقديم عائقا أمام عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات 

  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبلية شرائحلل التمويل

ؤثر تللجنة التنفيذية في المستقبل قد  مقرراتالتفاق للتعديل على أساس أي لن تخضع عناصر تمويل هذا ا .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا  االطالع عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  ،بنوع خاصو

 االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في -2إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة تمام، فسيرجأ إ7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
من (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 صحة االتفاق

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  على حدةتنفذ جميع الشروط 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

اق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد يمكن تعديل هذا االتف .16
 .األطراف
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  ذييالتالت
  ألف: المـواد -1التذييل 

نقطة البدء إلجمالي  المجموعة المرفق المادة
  التخفيضات في االستهالك
(بأطنان قدرات استنفاد 

 األوزون)
 716,57 األولى جيم  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3,2 األولى جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0,08 األولى جيم  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 205,25 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0,12 األولى جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2,3 األولى جيم  225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 927,52    المجموع الفرعي

 15,68 األولى جيم  ليوالت سابقة الخلط المستوردةب الوارد في البو141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 943.2 المجموع

ألف: األهداف والتمويل -2التذييل   

  .2018ديسمبر/كانون األول  31حسب اتفاق المرحلة األولى: رحلة األولى جاز المتاريخ إن* 

  

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 صفوال الصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
قدرات من المجموعة األولى (أطنان 

 استهالك األوزون)

 غير متوفر 602,94 602,94 602,94 602,94 834,84 834,84

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  1.2
الكلي من مواد المرفق جيم، 

قدرات من المجموعة األولى (أطنان 
 استهالك األوزون) 

 غير متوفر 354,74 390,00 400,00 410,00 410,00 788,46

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2.1
) (دوالر البنك الدوليالرئيسية (

 أمريكي)

1.500.000 0 2.116.532 0 174.545 0 3.791.077 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي)

105.000 0 148.157 0 12.218 0 265.375 

(دوالر إجمالي التمويل الموافق عليه  3.1
 أمريكي)

1.500.000 
 

0 2.116.532 0 174.545 0 3.791.077 

 الموافق عليهادعم التكاليف إجمالي  3.2
 (دوالر أمريكي) 

105.000 0 148.157 0 12.218 0 265.375 

(دوالر  إجمالي التكاليف المتفق عليها 3.3
  أمريكي)

1.605.000 0 2.264.689 0 186.763 0 4.056.452 

 20,00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  22-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1
 314,11  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 382,46  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (لمتبقي الوارد المؤهل ا 22-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.1.3
 0 األوزون) نفادوجب هذا االتفاق (أطنان قدرات استالمتفق على تحقيقها بم 123-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.2.1
 0 األوزون) استنفادقة موافق عليها (أطنان قدرات التي يتعين تحقيقها في مشروعات ساب 123-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.2.2
 3,20 األوزون) نفادات استأطنان قدر( 123-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.2.3
 0 األوزون) استنفادوجب هذا االتفاق (أطنان قدرات المتفق على تحقيقها بم 124-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.3.1
 0,08 األوزون) استنفادقة موافق عليها (أطنان قدرات التي يتعين تحقيقها في مشروعات ساب 124-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.3.2
 0 األوزون) نفادستا(أطنان قدرات  124-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.3.3
 31,53  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1
 151,68  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.3.2
 22,04  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (مؤهل المتبقي ب الوارد ال141-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.3.3
 0  من قدرات استنفاد األوزون)ألطنان با(ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 142-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.1
 15,68  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 142-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.4.2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (مؤهل المتبقي ب الوارد ال142-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.4.3
 0 األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ج ب  225ج أ و  225و  225-الهيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4.5.1
 0,12 األوزون) استنفادأطنان قدرات التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (ب  ج 225ج أ و  225و  225-الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4.5.2
 0 األوزون) نفادأطنان قدرات است( ج ب 225ج أ و  225و  225-الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4.5.3
استنفاد  من قدراتباألطنان (ي البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق فب الوارد 141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.1

  األوزون)
0 

 0  وزون)من قدرات استنفاد األباألطنان (ب الوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 4.6.2
 2,3  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (لخلط المستوردة المؤهل المتبقي ب الوارد في البوليوالت سابقة ا141-استهالك الهيدروفلوروكربون 4.6.3
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  لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

  
ة المحددة في ـفي السن [األول/الثانيٍ]اع ـعليه في االجتمسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة  .1

 ألف.-2ل ـالتذيي

  ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس السابق، ويالتقرير التقدم 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 كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح لألمانة ي الصلة لواإلدخال ذ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةاألنشطة، 

كما ينبغي االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلومات
مختلفة المدرجة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط 

المعلومات األخرى  أن يوفرالسائدة في البلد، و يعكس أية تغييرات في الظروف وأنفي الخطة، 
(خطط) خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وذات الصلة. 

المرونة واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم
من هذا  7 على النحو المنصوص عليه في الفقرة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة،

 ؛تغييرات أخرىأي االتفاق، أو 

نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد، مستقل لتقرير تحقق   )ب(
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا  في(ب) 5لفقرة الفرعية ل وفقا

حقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع الت
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنها؛

مع إبراز لمطلوبة، خالل الفترة المشمولة بالشريحة اوصف 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 المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
ة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطالتقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير 
  ؛أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د(
  ؛على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 
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  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)

وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال  .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

كل حصري إلى تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بش  (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
فاق في سنة معينة، فإن هدف استهالك المواد ألف في كل ات-2إطار التذييل 

 ألساسجع لالمتثال لهذه االتفاقات وسيشكل االهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمر
  للتحقيق المستقل.

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 
 
 عةالصنا لوزارة عالتاب) الوطنية األوزون وحدة( مونتريال بروتوكول لتنفيذ التايلندي الوطني االتصال مركز .1

 طةأنش جميع ذلك في بما تايلند، في لألوزون المستنفدة إلزالة المواد الشامل البرنامج وتنسيق إدارة عن المسؤول هو
 . جيم لمرفقمن ا )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية( األولى المجموعة مواد في تتحكم اإلزالة التي وتدابير

 ،نيةوبرکورولفوروکلدرولهيا وادلما لةإزا خطط إدارة تعارومش إدارة دةحاالتفاق  و هذا ذتنفيو بإدارة ضطلعستو
 .نيةوطلا وزونألا دةحو ةطلسل رةمباش تخضع لتيا
 
 وادلما لةإزا خطط إدارة تعارومش إدارة دةحو لخال نم صناعةلا وزارة ونستتعا .2
وتنسق  يةدايلنلتا ركللجما لعامةا دارةإلوا لماليةا وزارة مع نيةوطلا وزونألا دةحوونية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

 اخيصلتر السنوية تالطلبا واستعراض يها؛عل قابةرلوانية وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما رادستيا ماظن ذلتنفيمعهما 
للمواد  السنوية االستيراد حصص ونشر وتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ تصدير/استيراد

 .2023 إلى نهاية 2019 للفترة من الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 
 دارةإ وحدة تقوم سوف االتفاق، تنفيذ في المحرز التقدم وتقييم رصد في الصناعة وزارة ولمساعدة .3

 :يلي بما الوطنية األوزون ووحدة المشروعات
 

 البيانات عجمي ويتتبع يجمع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الذي إدارة معلومات نظام تحديث  )أ(
المواد ( ولىاأل المجموعة جيم، المرفق مواد باستيراد فيما يتعلق المطلوبة والبيانات الصلة ذات

 سنوياً؛ ،)الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 

 ردة؛المستو للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفعلية بالكمية المتعلقة البيانات تحديث  )ب(
 

 بالتعاون عنها، واإلبالغ للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  مشروع غير استيراد حاالت أي رصد  )ج(
 الجمارك؛ رةإدا مع

 
 طريق عن الطلب جانب في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المحرز التقدم رصد  ) د(

 الفرعية؛ المشاريع تنفيذ على المباشر اإلشراف
 
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق نظام معلومات إدارة مشروعات صيانة  ) ه(

 هذه المواد؛ تستهلك التي الفرعية والمشاريع بالمنشآت
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 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة تنفيذ عن دورية مرحلية تقارير إعداد  ) و(
 يها؛عل المالية ووزارة الجمارك إدارة المواد إلطالع المتحققة في إزالة هذه واإلنجازات

 
ً  الشرائح المتعلقة بتنفيذ والخطط التقارير إعداد  ) ز(  ألف؛-2 التذييل في الوارد للجدول وفقا
 
وما  األخرى الحكومية السلطات أو الصناعة وزارة تقتضيه ما حسب األخرى الرصد تقارير إعداد  ) ح(

ر   الرائدة؛ الوكالة مع بالتنسيق األطراف، وذلك متعدد للصندوق التنفيذية اللجنة يقتضيه مقرَّ
 
الخطة من وجهة السالمة  هذه إطار في بها المضطلع الصلة ذات األنشطة جميع القيام باستعراض  ) ط(

 .والوجهة التقنية
 

 امة للجماركواإلدارة الع خليةدالا وزارة( يکةرلشا ميةولحکا األجهزة بجان لیإ صناعةلا وزارة ونستک .4
 قابةرلا ربيدات ءساوإر روعاتلمشا إدارة دةحو تبياناو ريرتقا جعةرام نع لةؤومس) رالستثماوا طيطلتخا ووزارة

  ق.تفاهذا االل فقاًو تلتخفيضاوإجراء ا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما قبةرام لتسه لتيالعامة ا لسياسةوا
  
 

  الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: دور  -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق   )أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

 والتقاريـر الالحقة على النحو المبيـن فيالسنوية 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 الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

ماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استك  )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)
 يذية؛ألف لتقديمها إلى اللجنة التنف -4المحدد في التذييل 

في حال طلب التمويل للشريحة األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي تم تحديد هدف   (و)
لالستهالك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب االقتضاء، تقارير التحقق عن 

ء بأهداف استهالك المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع األنشطة المتوقعة والوفا
  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)
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ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  البيانات؛الدقيق عن 

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
 معنية؛الالرئيسية منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   )ك(

  تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة   )م(
 بالمشروع.

الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم  .2
مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
  .ألف-4

  
  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
عن  اأمريكي ادوالر 147,14من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن 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 
 .الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على  الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء
عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى 

 قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  العشرونالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمهورية البرازيل االتحاديةحكومة بين محدث اتّفاق 
  لمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدرو إدارة إزالةمن خطة 
  

 
لق بإجراء ية فيما يتعالبلد") واللجنة التنفيذ(" جمهورية البرازيل االتحادية يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

ثابتة قدرها دّ") إلى كمية ألف ("الموا -1تخفيض في االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 
منية بما يتماشى مع الجداول الز 2021يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 730.02

 لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في  .2
ألف ("األهداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها  -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة -1في التذييل 
لتمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من ا

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
المستوى المحدد لكل  ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز-1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) من كل من المواد.للتمويل (االستهالك المؤهل المتبقي 3-5-4و 3-4- 4و 3-3- 4و 3-2- 4 3- 1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير و .3 رهنا
للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا (األهداف والتمويل")  ألف -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 
 التمويل").

دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إ .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.قيق المشار إليه أعاله التح

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5 تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيها ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير   )ب(
 مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4على هيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  تقريرم أن يكون البلد قد قد  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20وافق عليها سابقا يزيد عن الشريحة الم
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  -4على هيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ   )د(
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .الشريحة األخيرة جميع األنشطة الواردة فيه في حالة

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في التذييـل  .6
السابقة وفقاً  الشريحةألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط تنفيذ  -5

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في -5 ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل
 أعاله. 4الفقرة 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء  . 7
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستهالك و واد المحددة في ـزالة للمإلامن هذه المبالغ وفقا

 :ألف- 1التذييل 

 شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ(
قائمة تقدم ثمانية أسابيع  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 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)

في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة التغييرات  (3)
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  (4)
كاليف آخر في المائة من مجموع ت 30، تزيد تكاليفه عن الشريحةإزالة أي نشاط من خطة تنفيذ 

  شريحة موافق عليها؛

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب(
الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير تنفيذ 

 الالحق؛ الشريحة

فيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة، في حالة أن يقرر البلد أثناء تن  )ج(
أو تنقيح الخطة الموافق عليها.  الشريحةتنفيذ يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة 

ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بها واآلثار المحتملة على المناخ 
ي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن وأ

يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى 
 التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

كلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدرو  )د(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية للصندوق 
المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من 

أي مساعدة. وتبلغ هذه المعلومات للجنة التنفيذية كجزء من  ) ال تحصل على2007سبتمبر/ أيلول 
 ؛الشريحةتنفيذ خطة 
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يوافق البلد، في الحاالت التي اختيرت فيها تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبدائل   )ه(
للهيدروكلوروفلوروكربون، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة، على رصد 

التي يمكن أن تقلل إلى أدنى حد من اآلثار على المناخ؛ وعند استعراض المعايير توافر البدائل 
والحوافز، النظر في أحكام مناسبة من شأنها أن تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر واللوائح 

تنفيذ  في إمكانية اعتماد بدائل فعالة من حيث التكلفة التي تقلل إلى أدنى حدد من األثر على المناخ في
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب مقتضى الحال، وإبالغ اللجنة التنفيذية 

  عن التقدم المحرز تبعا لذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ و

إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  (و)
 األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب هذا االتفاق.

 يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

تطرأ خالل أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد   )أ(
 تنفيذ المشروع؛

 .خالل تنفيذ الخطة 72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو التي  يوافق البلد .9
كون الوكالة المنفذة يعلى أن  يوئنديبيل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. وقد وافق يُضطلع بها نيابة عنه من أج

، واتفقت يونيدو وحكومتي ألمانيا وإيطاليا على أن تكون الوكاالت المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا فذة الرئيسية المتعاونة ("الوكاالت المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المن

االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق 
المشتركة اونة المتعالوكاالت المنفذة للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو المتعدّد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 

 في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
وتتضمن (ب).  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

سيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. هذه المسؤولية ضرورة التن
باء -6وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 

لة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة إلى توافق في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وستتوصل الوكا
في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، بما في ذلك االجتماعات العادية واجتماعات 

فيذية، من وتوافق اللجنة التن التنسيق، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب هذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة.
 4- 2و 2- 2حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف 

 ألف.-2من التذييل  8- 2و 6- 2و

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق 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 
ً لجدول زمني منقح للموافقة على التم ويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة وضعه وفقا

التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق 

الخاصة بعدم االمتثال لهذا االتفاق رارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة على حدة، وتتخذ إزاءها الق
  أعاله. 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام 
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لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .12
  .روعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدتمويل أية مش

والوكاالت المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  المنفذة المتعاونة االطالعوالوكاالت لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

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 ي ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها ف-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

تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

  حدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.ت

  
 تنفيذيّةللجنة ال نينالثمايحّل هذا االتفاق الُمحدَّث مكان االتفاق الُمبرم بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذيّة في االجتماع  .16
 

  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

792.0 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

521.7 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

5.6 األولى جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

0.3 األولى جيم 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 7.7 األولى جيم  124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,327.3 األولى جيم  المجموع
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  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 
 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل الصف

، الملحق ج (طن من قدرات 1الجدول الزمني للتخفيض مواد المجموعة  1.1
 استنفاذ األوزون) لبروتوكول مونتريال

 ال ينطبق 862.74 862.74 862.74 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

، الملحق ج 1مجموع االستهالك األقصى المسموح به لمواد المجموعة  2.1
 من قدرات استنفاذ األوزون)(طن 

 ال ينطبق 730.02 730.02 730.02 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

 16,770,000 0 0 0 3,895,000 0 7,168,396 2,627,704 0 3,078,900 ريكي)الر أمالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفّذة الرئيسيّة (اليؤنديبي) (دو 1.2
 1,173,900 0 0 0 272,650 0 501,788 183,939 0 215,523 تكاليف الدعم للوكالة المنفّذة الرئيسيّة (دوالر أمريكي) 2.2
 11,216,697 0 1,000,000 2,000,000 3,619,365 0 2,647,057 0 0 1,950,275 يكي)ر أمرالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفّذة المتعاونة (اليونيدو) (دوال 3.2
 785,169 0 70,000 140,000 253,356 0 185,294 0 0 136,519 تكاليف الدعم للوكالة المنفّذة المتعاونة (دوالر أمريكي) 4.2
 7,727,273 872,727 0 1,500,000 1,004,545 0 2,363,637 686,978 0 1,299,386 التمويل الموافَق عليه للوكالة المنفّذة المتعاونة (ألمانيا) 5.2
 860,000 97,129 0 166,941 111,800 0 263,059 76,457 0 144,614 تكاليف الدعم للوكالة المنفّذة المتعاونة (دوالر أمريكي) 6.2
 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 التمويل الموافَق عليه للوكالة المنفّذة المتعاونة (إيطاليا) 7.2
 32,500 0 0 0 0 0 0 0 0 32,500 تكاليف الدعم للوكالة المنفّذة المتعاونة 8.2
 35,963,970 872,727 1,000,000 3,500,000 8,518,910 0 12,179,090 3,314,682 0 6,578,561 إجمالي التمويل الموافَق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 2,851,569 97,129 70,000 306,941 637,806 0 950,141 260,396 0 529,156 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 38,815,539 969,856 1,070,000 3,806,941 9,156,716 0 13,129,231 3,575,078 0 7,107,717 إجمالي التكاليف الموافَق عليها (دوالر أمريكي) 3.3

 163.16 الموافق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 51.50 التي يجب تحقيقها في المشروعات الموافَق عليها ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 577.34  )(طن من قدرات استنفاذ األوزون 22-االستهالك المؤّهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 300.90 ب الموافق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 168.80 ب التي يجب تحقيقها في المشروعات الموافَق عليها ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 52.00  ألوزون)ب (طن من قدرات استنفاذ ا141-االستهالك المؤّهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 0.00 ب الموافق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142-للهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التامة  1.3.4
 0.00 ب التي يجب تحقيقها في المشروعات الموافَق عليها ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 5.60  ب (طن من قدرات استنفاذ األوزون)142-المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤّهل 3.3.4
 0.00 الموافق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123-اإلزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0.00 التي يجب تحقيقها في المشروعات الموافَق عليها ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 123-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 0.30  زون)(طن من قدرات استنفاذ األو 123-االستهالك المؤّهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
 0.00 الموافق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124-للهيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة التامة  1.5.4
 0.00 التي يجب تحقيقها في المشروعات الموافَق عليها ُمسبقًا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 7.70  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124-المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك المؤّهل 3.5.4
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 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األول اع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  رير وخطط التنفيذألف : شكل تقا -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ(
، تسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضها البعض. تتصل ب وكيف
لبدائل، واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات الصلة  فيالتغير الناتج  عنلجنة التنفيذية إلى ال بتقديم معلوماتللسماح لألمانة 
نشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بكما ينبغي أن يسلط بالمناخ. 

 أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، ال
مقارنة ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) خطة ب
من  7 لفقرةالمرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في ا

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في أي هذا االتفاق، أو 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في  5الفقرة الفرعية 
 السنة الحالية؛

روكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد المشار تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيد  )ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة 5ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية -1إليها في التذييل 

التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم 
(أ) من 5ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  التحقق من االستهالك لجميع السنوات

  االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

الشريحة التالية، مع  حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
لمحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم امع و األنشطة إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةاالعتبار
اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على 

(د) من االتفاق. 5المحددة في الفقرة الفرعية  السنوات الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف
. على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف 

ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة 
  ؛الفرعية (ب) أعاله

قاعدة المقدمة من خالل  الشرائحتنفيذ ط خطبجميع تقارير ووعة من المعلومات الكمية الخاصة مجم  )د(
. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية مع على اإلنترنت بيانات

ه) (أ) أعال1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
وأي تغييرات في الخطة الشاملة،  الشريحةتنفيذ وخطة (ج) أعاله)، 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)
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رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدا  .2
  شريحة:واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ ال

تقارير وخطط تنفيذ المشار الشريحة إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  المشمولة بهذا االتفاق؛واألموال 

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة   (ب)
 معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال

  وللتحقيق المستقل. التفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 
 

) هي المسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة التي Ministério do Meio Ambiente - MMAوزارة البيئة ( .1
قوم بدور وحدة األوزون الوطنية. ت، وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةيتعين االضطالع بها في خطة إدارة 

المسؤولة بوزارة البيئة مرتبطة النفاذ اإل) هو مؤسسة IBAMAالمعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (و
وحدة األوزون الوطنية وألوزون. لالرقابة على المواد المستنفدة بعن تنفيذ السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة 

وسيراقب جميع المواد المستنفدة لألوزون. من  االستهالكعلى المستوى اإلداري  ترصد) ف وزارة البيئةإشرا(تحت 
استهالك المواد المستنفدة  خيصاالترإصدار من خالل نظام  ،المعهد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة

المنفذة الوكاالت وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية ومستوى المستخدم النهائي. في لألوزون (االستيراد والتصدير) و
 .مسؤوليتها التي تقع ضمنالمتعاونة مسؤولة عن تنفيذ ورصد األنشطة 

عرضت الحكومة وتنوي أن تعرض استمرار األنشطة وتأييد المشروعات على مدى السنوات القادمة على  .2
في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح أي النحو المحدد في عنصر اإلجراءات التنظيمية وقائمة األنشطة 

 نشاط موافق عليه للبلد.

يعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أساسيا لخطة إدارة إزالة المواد  .3
المصلحة في  الهيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب

الصناعة، ومستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين (أي 
PROZON ومختلف االتحادات الصناعية، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات والتدابير الالزمة ،(

المناسب وبطريقة منسقة. وفي قطاع التصنيع، سيتم رصد لتنفيذ األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت 
عملية التنفيذ وإنجاز اإلزالة من خالل زيارات للموقع على مستوى المنشأة. وسيتم الرصد السنوي من خالل نظام 
إلصدار التراخيص والحصص للمواد المستنفذة لألوزون. وسيجري خبراء ومحققين دوليين مستقلين زيارات للتحقق 

 .مواقعمن ال

 

  ور الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: د -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(
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في 

الالحقة على النحو المبيـن في  الشرائحتنفيذ خطط ومساعدة البلد في إعـداد تقاريـر   )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 الشرائح أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ قد 
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التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحخطط تنفيذ 

الشاملة على النحو المحدد في التذييل  الشرائحفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ الو  (ه)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة التي تنفذها ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية-4

 ؛الوكاالت المنفذة المتعاونة

 لين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّ   (و)

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق   (ح)
  عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة في   (ي)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛يُ  ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
ن نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق م

-4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

ور الوكاالت المنفذة المتعاونةدباء: -6التذييل   

طة . وهذه األنشطة محددة في الخمجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكاالت المنفذة المتعاونة،   (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 
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  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 154.98من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2-1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة  ألف.-2ن التذييل م 2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2
يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع 
 مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة
المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن 

 مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 الحادي و العشرونالمرفـق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  غينيا االستوائيةحكومة اتّفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("غينيا االستوائية  بين حكومةيمثّل هذا االتفاق التفاهم  1-
من  1.63ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
 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 المتبقي) من كل من المواد 3-1-4 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"). -3التذييل  في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في
 

وفقا للفقرة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. و اإلدارةيوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط  4-
للمواد كما  ةمن تحقيق حدود االستهالك المذكورتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5الفرعية 

بتكليف من الوكالة وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف اليأتي في 
 .المنفذة المعنيةالثنائية أو 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  لفأ-2من التذييل  2-1في الصف  األهداف المحددة تقحق ن البلد أ  )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 الشريحة  رير تنفيذ اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
ذ التنفي مستوى متقدم منتغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 

ن متاح ملألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل ال
ليها قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق ع 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
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تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  هيئةعلى الشريحة تنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  (د) 
وعد أو حتى م ،لالتالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة نهاية 

  اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

  

وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق.  6-
السابقة الشريحة تنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 .أعاله 4قرة في الف

 
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 
 

بقاً   (أ) ق مس ب أن تًُوثَّ يّة يج ديالت رئيس نّفة كتع يص المص ا إعادات التخص ذ إم ي خطة تنفي  الشريحةف
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  مقدمة حسبما هو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة 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 ذةالمن وألتموي  ف
  لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية،  شريحةتمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ التقديم   )4(
ذ ا ة تنفي ن خط اط م ة أي نش ريحةأو إزال ن لش ه ع د تكاليف وع  30، تزي ن مجم ة م ي المائ ف

  ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص يص غي ادات التخص ذ الإع ريحة تنفي الش
ر  ي تقري أنها ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ون عندئ ي تك ا، والت ق عليه ذ المواف تنفي

  ؛الالحق الشريحة

دى ا  (ج) راف ل دد األط ندوق المتع ى الص ة إل الغ متبقي اد أي مب وف تع رة س ريحة األخي ن الش اء م النته
 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق

الوارد في  دـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي ، وبصفة خاصةالخطة

 
ات   (أ) اق لمعالجة االحتياج ذا االتف ب ه ة المتاحة بموج د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت الخاّص

 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

األنشطة التي يقوم بها أو كافة 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") 
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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. كاالت المنفذة المشتركةع ألي من الوابإطار 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، 

ية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. المسؤول
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتالة المنفذة الرئيسية. وقد باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوك–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .]نتظمة للتنسيقالداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات م
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 الموادالمتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف  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 وفائهمنقزمني لى وضعه وفقاً لجدول لتمويل إا

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 تخفأن ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")
ال البلد لهذا االتفاق وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتث مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

لتخصيص على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا 
  .أعاله 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة األموال 

 
قبل قد يؤثر على تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المست عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعالمتعاونة

 
في لمقترن بها واالتفاق اخطة 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 
 (د)5ا للفقرة الفرعية والتنقيحات التالية عليها وفقاألخيرة لتنفيذ الشريحة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة 

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نهاية السنة ال الخطة إتمام، فسيرجأ 7والفقرة 
اللجنة ت حدد إال إذا الخطة إلى حين إتمامألف -4من التذييل ) ه(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةعليها في 
 ذلك. خالفالتنفيذية 

 
تفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في المحدّدة في هذا اال 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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واللجنة التنفيذية في االجتماع  غينيا االستوائيةان هذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   16
  للجنة التنفيذية. الخامس والسبعين 
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  تذييالت

 ألف: المـواد -1التذييل 
  

ن نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستهالك (طن م المجموعة المرفق  المادة
  قدرات استنفاد األوزون) 

  I 2.50ج  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 

  

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 

  2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

 المجموع 2020 2019

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استهالك األوزون)

غير  4.09 6.295.665.665.665.665.66 غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستهالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
  *قدرات استهالك األوزون)

 غير متوفر 1.63 2.25 6.296.295.665.665.662.25 غير متوفر

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيبالرئيسية (

40,000 0 0030,00000 45,000 0 30,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي)

5,200 0 003,90000 5,850 0 3,900 

عليه للوكالة التمويل الموافق 3.2
المنفذة المتعاونة (اليونيدو) 

  (دوالر أمريكي)

75,000 0 00000 60,000 0 0 

المنفذة تكاليف دعم الوكالة  4.2
  المتعاونة (دوالر أمريكي)

6,750 0 00000 5,400 0 0 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

115,0000 0030,00000105,000 0 30,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

11,9500 003,9000011,250 0 3,900 

عليها إجمالي التكاليف المتفق  3.3
 (دوالر أمريكي)

126,9500 0033,90000116,250 0 33,900 

0.87 أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (لا 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0   أطنان قدرات استهالك األوزون)مشروعات سابقة موافق عليها (التي يتعين تحقيقها في   22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
1.63 أطنان قدرات استهالك األوزون)(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

 
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
-2في السنة المحددة في التذييل  خيراالجتماع األسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 ألف.
 

  الشريحةتنفيذ  طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة الشريحة تنفيذ  طرير وخطاتألف تقتسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  حسب السنة التقويمية،، ترد فيه البيانات 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  شرةجة مباينتك 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
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اخ. لة بالمن ديا الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ت وينبغ
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
ابق الشريحةتنفيذ ا مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  أخير،  ةالس االت الت ديمها، كح تق

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

رة  ي الفق ددة ف لة المح نوات ذات الص ع الس ة التقرير المسرود جمي ن 5الفرعي اق، ويمك ن االتف (أ) م
  ؛الحاليةباإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة 

واد مستقل تقرير تحقق   (ب) تهالك الم ة واس من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
ة -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ه رر (ب5ألف، كم م تق ا ل اق. وم ن االتف ) 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 

  عنها؛ إلى تسلم تقرير تحققاللجنة  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 مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب نة التقويمبع ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ة؛ وس من ي 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  لتي أدخلتبالتفصيل التغييرات االوصف ينبغي أن يحدد (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

ن  (د) ة م ة  مجموع ات الكمي ة المعلوم ذ الخاص ارير التنفي ع تق ريحةبجمي ذ خطو الش ريحةط التنفي  الش
ديمها و .على اإلنترنت قاعدة بياناتالمقدمة من خالل  ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي ذه المعلوم ستعدل ه

، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة مع كل طلب شريحة حسب السنة التقويمية
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع ذ ا(ج) أع ة تنفي ريحوخط وأي  ةلش

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ه(

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل  
     

 

عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملها هذه الخطة إلدارة سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتها   1
  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتها المتعلقة برصد   2
مختلف لتها كمرجع للمضاهاة في جميع برامج الرصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجال

تعاونة، لمنفذة المكالة االمشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النهائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الو
ذات  ت الوطنيةلوكاالة لبالمهمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء المشور

  الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.
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 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 ةـالالحق الشريحة تنفيذ طخطتقارير وداد ـمساعدة 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 يالمحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم   (د) املة وف ة الش تكماالت الخط ي اس ن االعتبار ف
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشريحةخطط تنفيذ تقارير و

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة.ألف -4ي التذييل النحو المحدد ف 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)

ذ   (ح) ة تنفي ذ خط ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ مان وج ريحة ض فافية الش مة بالش ة ومتس ة فعال بطريق
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة في حالة خفض التمويل   )ي( ا للفق ال وفق دم االمتث د  11نتيجة ع ع البل اور م د، بالتش اق، تحدي ن االتف م
ة والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال ود الميزاني ف بن ات لمختل يص التخفيض ل  ل، تخص ة الوتموي ذة الكال منف

 ؛ كل وكالة منفذة متعاونةو الرئيسية 

   ؛استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى   )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  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 -1المذكورة في التذييل 
 ألف.
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  ونةالوكالة المنفذة المتعا باء: دور -6التذييل 
  
ي وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 طة ف ذه األنش دد ه ل الخطة تح ى األق تمل عل ، وتش

  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 طة الت ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش 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 
  

 محددة ترتيبات قطاعيةألف:  -8التذييل 
  

  غير متوفر.
             
      ------- 
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