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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
 

 للجنة التنفيذية ثمانينوال ثالثتقرير االجتماع ال
 

 مقدمة

ي مقر ونتريال فوكول موالثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروت لثاالجتماع الثا ُعقد .1

 .2019مايو/أيار  31إلى  27منظمة الطيران المدني الدولي، مونتريال، كندا، من 

 

لالجتماع  XXX/18في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر  االجتماع ممثلون عن البلدان التالية، األعضاء وحضر .2

 لألطراف في بروتوكول مونتريال:الثالثين 

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

 والواليات المتحدة األمريكية؛ ،والنرويج ،واليابانوهنغاريا،  ،وفرنسا

 والصين، ،وبنن ،من البروتوكول: األرجنتين 5من المادة  1الفقرة مقتضى عاملة بأطراف  )ب(

 .(الرئيسنائب ) والكويت، والنيجر ورواندا ،وغرينادا

مثلون مراقبين متماع كوطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن، حضر االج .3

ة منفذة نهما وكالمتبار كل باع)اليونيب( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليوئنديبي(، ائي عن برنامج األمم المتحدة اإلنم

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

 

ن الثالثيع ورئيس مكتب االجتما ،مانة األوزونأل التنفيذي ميننائب األوالتنفيذي  مينوحضر أيضا األ .4

 لألطراف.

 

ومعهد الحوكمة  ،ووكالة التحقيق البيئي ،وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤولة .5

 ورابطة منتجي غازات التبريد في الهند. ،وبرنامج كيغالي لكفاءة التبريد ،والتنمية المستدامة
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 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

. وقال 2019عام افتتح االجتماع الرئيس، السيد فيليب شيموني، الذي رحب بالمشاركين في االجتماع األول ل .6

، شجع ددوفي هذا الص إن اللجنة التنفيذية لديها عدد من قضايا السياسات للمناقشة فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغالي.

ية لوروكربونيدروفة لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهاألعضاء على تحقيق تقدم فيما يتعلق بوضع مبادئ توجيهي

يما فما أشار، كراف. حتى يمكن إدراج نتائج ملموسة في تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الحادي والثالثين لألط

ات رل مقريتعلق بكفاءة الطاقة، إلى أن األمانة أعدت وثائق لمساعدة األعضاء في مداوالتهم حول طرق تفعي

ن التي يمك موارداألطراف بشأن هذه المسألة، وبشأن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بتعبئة ال

 ت التقنيةعلومااستخدامها لتحسين كفاءة الطاقة عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وبشأن الم

، 23-كربونيدروفلوروباله لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي. وفيما يتعلقالمتعلقة بكفاءة الطاقة الواردة في تقرير فريق ا

بة على اإلنتاج في تحقيق تدابير الرقا 5مشروع لمساعدة بلد من بلدان المادة خيارات مقترح الستنظر اللجنة في 

أن السياسات بموجب تعديل كيغالي وستناقش ما إذا كانت ستوفر توجيهات بش 23-الثانوي من الهيدروفلوروكربون

 األخرى. 5فيما يتعلق بمشروعات مماثلة في بلدان المادة  

 

لمكتبية الدراسة ، بما في ذلك االرصد والتقييموكانت هناك حاجة أيضا إلى توجيهات من اللجنة بشأن أعمال  .7

ستدامة ام قييالمنقحة لتقييم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واختصاصات لت

 إنجازات بروتوكول مونتريال، واختصاصات لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة.

 

خيص الترا وأعدت األمانة وثيقة تقدم نظرة عامة على النظم الحالية للرصد واإلبالغ والتحقق وإصدار .8

 ة القضاياتابععضاء في موالحصص واجبة اإلنفاذ التي تم تطويرها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف لمساعدة األ

وضا على اللجنة . وكان معر11-التي أثارتها األطراف فيما يتعلق باالنبعاثات غير المتوقعة من الكلوروفلوروكربون

تها ذات اق باتفاقيتعل تحقق واإلنفاذ فيماأيضا تقرير شامل من حكومة الصين عن نظم البلد الحالية للرصد واإلبالغ وال

المواد  الة إنتاجدارة إزبخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إتنفيذية الخاصة مع اللجنة الالصلة 

ى في لرغاوالهيدروكلوروفلوروكربونية، باإلضافة إلى تقرير بشأن النظام الحالي لرصد استهالك عوامل نفخ ا

ونية في روكربة المواد الهيدروكلوروفلوالشركات التي تتلقى مساعدة بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزال

 البلد، بما في ذلك منهجية للتحقق.

 

 68الية قدرها مشروعا ونشاطا بقيمة إجم 88وباإلضافة إلى قضايا السياسات، ستنظر اللجنة التنفيذية في  .9

مليون دوالر أمريكي. وتضمنت هذه المشروعات واألنشطة العديد من خطط إدارة إزالة المواد 

نية الثا وكلوروفلوروكربونية، وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، وطلبات إعداد المشروع للمرحلتينالهيدر

ل ول األعماود جدوالثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستناقش اللجنة التنفيذية بن

الة حديث عن حت، وتدة المشروعات وتسوية الحساباالقياسية، بما في ذلك المسائل المالية المتعلقة بالمساهمات وأرص

ر عن عدد كبير من المشروعات المحددة، وتقارير إنجاز ، وتقاري2021-2019تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة 

 المشروعات والتأخيرات في تقديم الشرائح.

 

المتثال فاق امج القطري وآومن بين الوثائق األخرى التي يتعين النظر فيها: موجز لتحليل بيانات البرنا .10

ابة اضعة للرقة الخومشروع النموذج المنقح لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري إلدراج المواد الهيدروفلوروكربوني

مشروعات رة البموجب تعديل كيغالي؛ ووثيقة تحتوي على تحليل إضافي، حسب البلد، للقضايا المتعلقة بوحدات إدا

 ألطراف.عدد الصندوق المتلى؛ وورقة تحدد العناصر الرئيسية لسياسة جنسانية محتملة والتكاليف المؤسسية األخر

 

وسيعاد إنشاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في االجتماع الحالي لدراسة المبادئ التوجيهية لقطاع  .11

الموحد المستخدم أثناء  إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والستعراض المبادئ التوجيهية وشكل اإلبالغ
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التحقق من إزالة إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون ومعالجة المسائل المتعلقة بخطة إدارة إزالة إنتاج المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين .

 

د دوق المتعالصند وفي الختام، ذّكر الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية بأن توجيهاتهم سيكون لها أثر على عمل .12

 ر.لمستماألطراف، وحثهم على إحراز تقدم كبير في جميع المسائل المعروضة عليهم، وشكرهم على التزامهم ا

 

 من جدول األعمال: المسائل التنظيمية 2البند 

 إقرار جدول األعمال ()أ

 ي الوثيقةوارد فأقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت ال .13

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1 :بصيغته المعدلة شفهيا ، 

 افتتاح االجتماع. -1

 المسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال؛ ()أ

 تنظيم العمل. ()ب

 أنشطة األمانة. -3

 المسائل المالية: -4

 حالة المساهمات والمصروفات؛ ()أ

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ ()ب

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

 )ب((؛82/3

 )ز((.82/5)المقرر  2017تسوية حسابات عام  )د(

 .بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال -5

 التقييم: -6

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

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي؛

 اختصاصات للدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛ ()ب

 كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة.اختصاصات للدراسة النظرية عن تقييم  )ج(
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 تنفيذ البرنامج: -7

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

 .2019التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام  ()ب

 تخطيط األعمال: -8

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

 ؛2021

 التأخيرات في تقديم الشرائح. ()ب

 :مقترحات المشروعات -9

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

 التعاون الثنائي؛ ()ب

 برامج العمل: )ج(

 ؛2019برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  (1)

 ؛2019برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام  برنامج عمل (2)

 ؛2019برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  (3)

 المشروعات االستثمارية؛ )د(

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم  -10

 )ج((.82/86المقرر إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف )

استعراض نظم التكاليف اإلدارية: تحليل حسب البلد بشأن وحدات إدارة المشروعات، والتعزيز  -11

ى دة علالمؤسسي، والوكاالت المنفذة، بما في ذلك األنشطة والتمويل في إطار برنامج المساع

التحقق  ت عنرية، ومعلومااالمتثال، والوحدات األساسية والعناصر األخرى من نظام التكاليف اإلدا

 )ب((.82/82المستقل على المستوى الوطني )المقرر 

 المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: -12

 كفاءة استخدام الطاقة: ()أ

من  2والفقرة  XXVIII/2من المقرر  16ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة  (1)

 )ج((؛82/83لألطراف )المقرر  XXX/5المقرر 
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ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد  (2)

ريجي الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التد

 )د((؛82/83للمواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

ن المسائل المتعلقة بكفاءة موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأ (3)

مقرر )هـ( )ال 82/3استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

 )و((؛82/83

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

 (؛82/84: مشروع المعايير الخاصة بالتمويل )المقرر 5المادة 

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي  ()ج

 (.82/85)المقرر  23-الهيدروفلوروكربون

 )هـ((. 81/7سياسات المنظور الجنساني المحتملة للصندوق المتعدد األطراف )المقرر  -13

كول مونتريال إلى االجتماع مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتو -14

 الحادي والثالثين لألطراف.

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج. -15

 مسائل أخرى. -16

 اعتماد التقرير. -17

 اختتام االجتماع. -18

 تنظيم العمل )ب(

القضايا المتعلقة  من جدول األعمال، مسائل أخرى، في 16اللجنة التنفيذية على النظر، في إطار البند  وافقت .14

 .ةنفيذيبمواعيد وأماكن االجتماعات الرابع والثمانين والخامس والثمانين والسادس والثمانين للجنة الت

 

التالي:  لتشكيلي بقطاع اإلنتاج بااللجنة التنفيذية كذلك على إعادة إنشاء الفريق الفرعي المعن ووافقت .15

 األرجنتين وكندا والصين وفرنسا وغرينادا والنيجر والنرويج والواليات المتحدة األمريكية.

 

 أنشطة األمانة :3البند 

زن حأعرب عن االجتماع الحالي. وفي رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين  .16

ه والذي داري لإماني سوبرامانيان، الذي كان أول مسؤول إلدارة الصندوق وأول مسؤول لسيد جميع الزمالء لوفاة ا

 قدم مساهمات فائقة إلنشاء البنية التحتية ونظم تشغيل األمانة.

 

، التي قدمت لمحة عامة عن العمل الذي أجرته UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/2وقدم بعد ذلك الوثيقة  .17

ي والثمانين، بما في ذلك ملخصات لالجتماعات التي حضرها موظفو األمانة والبعثات التي األمانة منذ االجتماع الثان
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قاموا بها. وقال إن األمانة مع أمين الخزانة استمرا في تقديم معلومات عن الصندوق المتعدد األطراف التي طلبتها 

 للصندوق.بلدان مانحة عديدة كانت قد وافقت على النظر في سداد المساهمات المتأخرة 

 

فيعة يادة رقوأجرت األمانة مناقشات غير رسمية مع التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي بشأن بناء  .18

 ع التبريدي قطاالمستوى وتيسير التعاون فيما بين أصحاب المصلحة بهدف دعم الكفاءة المعززة الستخدام الطاقة ف

ونتريال. وكول مغازات التبريد بالهيدروفلوروكربون بموجب بروتعندما تنفذ البلدان التخفيض التدريجي الستخدام 

اد هوض باعتمر للنوكانت األمانة قد اقترحت دعما أكبر لتدابير السياسات والتدابير التنظيمية وغيرها من التدابي

ات ق المبادرج نطاالمعدات ذات الكفاءة األعلى الستخدام الطاقة، بما في ذلك في مجال تصميم المباني المحسن، خار

 التي تتعلق مباشرة بالتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.

 

 األطراف لمتعددةشبكة تقييم أداء المنظمات اوفيما يتعلق بمسألة تقييم الصندوق المتعدد األطراف بواسطة  .19

(MOPAN) ، في ذلك . و2019استضافت الشبكة االجتماع األولي للتقييم في مقرها في باريس في فبراير/شباط

ييم، جراء التقفية إاالجتماع، قدمت رئيسة الشبكة الفريق الذي سيتولى المسؤولية عن التقييم وأعطت وصفا موجزا لكي

ق لصندوادم كبير الموظفين عرضا عن بما في ذلك أصحاب المصلحة المشاركين، ودورة التقييم والمنهجية. وق

ستشارية كة االالمتعدد األطراف، يغطي حوكمته، ونموذج أعماله وإنجازاته. وستعقد اجتماعات بين األمانة والشر

ثنائية مع الوكاالت  ويجري حاليا تنظيم اجتماعات 2019المستقلة التي عينتها الشبكة لتنفيذ التقييم في يوليه/تموز 

 المنفذة.

 

لشاغرة ظيفة اما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالموظفين، عينت األمانة السيد ساسا سفييتيتش لشغل الووفي .20

 الثمانين.ابع ولالجتماعين الثالث والثمانين والر اتلمسؤول المعلومات، على أساس مؤقت، وللمساعدة في التحضير

ذلك، فهو ة. ولث وظائف قد زادت بدرجة عاليكما شرح كبير الموظفين أن المسؤوليات وتعقد المهام المرتبطة بثال

عادة إي إلجراء نيروب الموارد البشرية في إدارة خدماتيلتمس المشورة من اللجنة عما إذا كان يمكنه تقديم طلبات إلى 

 اع الرابعالجتماتصنيف رسمية للوظائف، والنتائج التي يمكن أن تنعكس على ميزانيات أمانة الصندوق لتقديمه إلى 

ظيفة عين في و ي، قدلثمانين. وأبلغ كبير الموظفين أيضا اللجنة بأن نائب كبير الموظفين، السيد مونيارادزي شينجوا

 أخرى في منظومة األمم المتحدة.

 

لى مدى عمانة وخالل المناقشة التي تلت ذلك، أعرب العديد من األعضاء عن تقديرهم للعمل الذي نفذته األ .21

 ات، بما في ذلك تحضير الوثائق لالجتماع الحالي.الفترة الفاصلة بين الدور

 

سب هيكل ييفه حورحب أحد األعضاء بحقيقة أن تقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف سيتم تك .22

ضع تي تخالصندوق المتعدد األطراف لضمان اإلنصاف ومراعاة االختالفات بين الصندوق والمنظمات األخرى ال

ت ة كانت ذاألمانلا إن صفائح الوقائع بشأن المشروعات اإليضاحية المنشورة على الموقع الشبكي للتقييم. وقال أيض

 تمام.لى اإلإجودة عالية، وإنه يرحب بمزيد من صفائح الوقائع مع معلومات عن المشروعات اإليضاحية التي تصل 

 

راء ومنطقي فية عن المبرر الوفيما يتعلق برفع درجات الموظفين، طلب العديد من األعضاء معلومات إضا .23

تماع في االجة األمان ميزانية األمانة أن تقدم المعلومات في الوثيقة بشأنالتغييرات المقترحة. واقترح أحد األعضاء 

خطط مع على االجتمانفس  . واقترح عضو آخر أن يحتوي التقرير عن أنشطة األمانة المقدم إلىالرابع والثمانين

في  عد اللجنةن يساين في األمانة واألدوار والمسؤوليات المرتبطة بكل وظيفة. ومن شأن ذلك أتنظيمي لتكوين الموظف

رحات الية لمقتت المالحصول على لمحة عامة أوضح للموارد المتاحة واالحتياجات المستقبلية لألمانة وتقييم التأثيرا

 الموظفين.
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 اللجنة التنفيذية: توقرر .24

أن تحاط علما، مع التقدير، بالتقرير عن أنشطة األمانة الوارد في الوثيقة  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/2؛ 

أن تطلب إلى األمانة أن تدرج في تقريرها عن أنشطة األمانة المقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين،  )ب(

 منصب. مخططا تنظيميا يبين هيكل الموظفين في األمانة وأدوار ومسؤوليات كل

 (83/1)المقرر 

 المسائل المالية :4البند 

 حالة المساهمات والمصروفات )أ(

قدم أمين الخزانة التقرير عن حالة المساهمات والمصروفات الوارد في الوثيقة  .25

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/3  وعرض معلومات محدثة عن مساهمات البلدان في الصندوق المتعدد

والر د 9.622.172األطراف. ومنذ إصدار الوثيقة، تلقى أمين الخزانة مساهمات إضافية يصل مجموعها إلى 

 ا للصندوقمة لهأمريكي من حكومتي الواليات المتحدة األمريكية وأوزبكستان. والحظ أن أوزبكستان تسدد أول مساه

 ، إلى2019اط . وقال أيضا إن فواتير التذكير قد تم إرسالها، في بداية فبراير/شب2019ع دفع مساهمتها لعام م

 األطراف التي لديها مساهمات متأخرة.

 

بلغت نسبة دوالر أمريكي، وجميعه نقديا. و 159.423.266، بلغ رصيد الصندوق 2019مايو/أيار  27ومنذ  .26

ن آلية سعر عفي المائة وانخفضت الخسارة النابعة  54ما نسبته  2019التعهدات لعام المدفوعات مقابل إجمالي 

ُ  دوالراُ  900.000الصرف الثابت بمقدار  ة تيجة آللينة التراكمية منذ االجتماع الثاني والثمانين. وبلغت الخسار أمريكيا

 مليون دوالر أمريكي. 32,8سعر الصرف الثابت منذ إنشائها 

 

 التنفيذية: اللجنة وقررت .27

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، الوارد في المرفق األول  )أ(

 ؛بالتقرير الحالي

 ؛2019باستالم أول مساهمة لحكومة أوزبكستان لعام  ،اإلحاطة علما أيضا مع التقدير )ب(

دف بدء سداد المساهمات في الصندوق دعوة حكومة أذربيجان إلى مواصلة مناقشاتها الداخلية به )ج(

 ي الحكومةن ممثلالمتعدد األطراف، مع اإلحاطة علما، مع التقدير، بأن المناقشات قد دارت بالفعل بي

 واألمانة؛

حث جميع األطراف على دفع مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت  )د(

 ممكن؛

ن وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف التي عليها مساهمات أن تطلب إلى كبير الموظفي )ه(

 انين.مستحقة لفترة ثالث سنوات أو أكثر، وتقديم تقرير عن ذلك في االجتماع الرابع والثم

 (83/2)المقرر 
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 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد ب((

فيها بطريق الخطأ أن التي ورد ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/4عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .28

لهما أرصدة  –ر هما خطتا إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية وقط –مشروعين لليونيدو 

ات تم بمشروع غير أنها أوضحت أن اليونيدو ال تحتفظ بأي أرصدة خاصة‘‘. بقرار من اللجنة التنفيذية’’محتجزة 

 ‘‘.لتنفيذيةبقرار من اللجنة ا’’إنجازها 

 

ً إن اليونيب، بعد إصدار الوثيقة، قد أعاد مبلغ  .29 ما في ذلك تكاليف بدوالراً أمريكياً،  113.658وقالت أيضا

د المستنفدة لمشروعات لبدائل الموا مستكملةدراسة استقصائية  13من أصل  12، الخاصة بعدد قدره الوكالة دعم

 دة لمشروعة واحن دراسة استقصائيلوحيد الذي يحتفظ به اليونيب ع. وبالتالي، فإن الرصيد الديها أرصدة لألوزون

بدائل المواد المستنفدة لألوزون هو مبلغ سبق تقديمه على سبيل السلفة لحكومة الجزائر 

(ALG/SEV/74/TAS/82 ويتولى اليونيب حالياً استعادته. وأوصَي بأن يُطلب إلى اليونيب إعادة ،)رصيد لك الذ

 ابع والثمانين.إلى االجتماع الر

 

ما يشمل دوالراً أمريكيا، ب 68 069 436وأضافت أن مجموع التمويل المطلوب في هذا االجتماع يبلغ  .30

إن لخزانة، فمين اأتكاليف دعم الوكالة، وأنه إذا أُِخذت في االعتبار األرصدة والمعلومات المستكملة المقدمة من 

 دوالر أمريكي.  164.711.004إلى  إجمالي التمويل المتاح لاللتزامات الجديدة يصل

 
 

 ألمانة أنمثلة امورداً على استفسار عن الكيفية التي تصدر بها قرارات استعادة األرصدة المتبقية، أوضحت  .31

ن تعتبر أ احدة بعدون سنة لمدة أكثر م تي تظل في عهدة الوكاالت المنفذةبشأن األرصدة الاألمانة تبلغ اللجنة التنفيذية 

 صدة.واألمر يرجع إلى اللجنة التنفيذية في أن تقرر متى تطلب إعادة تلك األرقد أنِجزت، المشروعات 

 

 للى األمواحاجة إ، مع اإلشارة إلى الوأعرب أحد األعضاء عن القلق إزاء ضخامة المبلغ الذي يعيده اليونيب .32

القليلة ما البلدان ، وال سي5في إطار برنامجه للمساعدة على االمتثال، من أجل دعم البلدان العاملة بموجب المادة 

نامج وجب بر. وأوضح ممثل اليونيب أن معظم األموال الجاري إعادتها بملألوزون المستنفدةاالستهالك للمواد 

ل تمويرصدة أإعادة بصرفه وليس بأنشطة برنامجية. وفيما يتعلق المساعدة على االمتثال تتعلق بتمويل لوظائف لم يتم 

غ يل المبالي تسجالدراسة االستقصائية لمشروعات بدائل المواد المستنفدة لألوزون، قال إن المشكلة هي التأخير ف

ندوق في صلى الإسيحاول تقليل المبالغ المعادة  اليونيبالمنفقة الخاصة بالمشروعات التي تم إنجازها. وقال إن 

 . بموجب برنامج المساعدة على االمتثال المستقبل

 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .33

 أن تحيط علماً بما يلي: )أ(

التقرير المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/4؛ 

الثمانين قدره الثالث وأن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع  (2)

دوالراً أمريكياً، باإلضافة إلى تكاليف  267.329، ويتألف من دوالر أمريكي 5.278.006

دوالر أمريكي،  2.927.147و ؛اليوئنديبيدوالراً أمريكياً من  19.219دعم الوكالة البالغة 

ً من اليونيب؛  265.091فة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة باإلضا دوالراً أمريكيا

 دوالراُ  25.603دوالراً أمريكياً، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  345.199و
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ُ أمريكي دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  1.333.562من اليونيدو؛ و ا

 مريكياً من البنك الدولي؛دوالراً أ 94.856البالغة 

أن صافي مستوى األموال التي ستعاد إلى المساهمات اإلضافية لدعم البدء السريع في تنفيذ  (3)

دوالراً أمريكياً،  225.992التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية قدره 

 دوالراً أمريكياً من البنك الدولي؛ 15.819باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

تكاليف دعم دوالراً أمريكياً، بما في ذلك  333.873أن اليونيب يحتفظ بأرصدة قدرها  (4)

الوكالة ألحد عشر مشروعا منجزا منذ أكثر من سنتين، بما في ذلك مشروع تعزيز 

  ؛2013مؤسسي واحد أنجز في عام 

ً  56.500أن اليونيب يحتفظ بأرصدة قدرها  (5) ي ذلك تكاليف دعم بما ف ،دوالراً أمريكيا

بدائل المواد المستنفدة لألوزون لمشروع  الوكالة للدراسة االستقصائية

(ALG/SEV/74/TAS/82 ؛) 

دوالراُ أمريكياُ، بما في ذلك تكاليف دعم  154.257أن اليونيدو تحتفظ بأرصدة قدرها  (6)

 ؛الوكالة، لمشروعين أنجزا منذ أكثر من سنتين

أن صافي مستوى األموال وتكاليف دعم الوكاالت التي ستعيدها الوكاالت الثنائية إلى  (7)

ً  3.100االجتماع الثالث والثمانين قدره  دوالراً أمريكياً،  53، ويتألف من: دوالراً أمريكيا

دوالرات أمريكية من حكومة اليابان؛ وإعادة  7باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالراً أمريكياً  356دوالراً أمريكياً، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  2.736لغ مب

دوالراً أمريكياً، باإلضافة إلى تكاليف دعم  48من حكومة إسبانيا؛ ومبلغ ائتماني قدره 

 دوالرات أمريكية من حكومة فرنسا؛ 4الوكالة البالغة 

دوالراً أمريكياً، وستعتبر دخالً إضافياً  6.632 متحققة قدرهاأن حكومة فرنسا ستعيد فائدة  (8)

 للصندوق؛

 أن تطلب: )ب(

إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة صرف أو إلغاء االلتزامات غير الالزمة للمشروعات  (1)

وإعادة األرصدة إلى  ‘‘بقرار من اللجنة التنفيذية’’المنجزة والمشروعات المنجزة 

 لثمانين؛االجتماع الرابع وا

إلى اليونيب واليونيدو صرف أو إلغاء االلتزامات المتعلقة بالمشروعات المنجزة منذ أكثر  (2)

 من سنتين، وإعادة األرصدة إلى االجتماع الرابع والثمانين؛

بدائل المواد المستنفدة  لمشروعاالستقصائية ب إعادة الرصيد المستحق للدراسة إلى اليوني (3)

ً مع  رابع( قبل االجتماع الALG/SEV/74/TAS/82لألوزون للجزائر ) والثمانين، تمشيا

 (؛1)ج()80/75المقرر 

دوالراً أمريكياً،  6.632إلى أمين الخزانة أن يتابع مع حكومة فرنسا بشأن إعادة مبلغ قدره  (4)

 أعاله، نقداً. (8المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ()

 (83/3)المقرر 
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 )ب(( 82/3اإلضافية في الصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد )المقرر حالة المساهمات  ج((

 25.764.209وقال إن تم استالم مبلغ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5عرض أمين الخزانة الوثيقة  .34

 25.503.180دوالرا أمريكيا في صورة فوائد مكتسبة، وتم صرف مبلغ  251.138دوالر أمريكي، بما في ذلك 

والرا أمريكيا د 100.000دوالرا أمريكيا على مبلغ  18.003كي. كما قال إنه كان هناك وفورات بمقدار دوالر أمري

نتاج إمن مرافق  23-الموافق عليه في االجتماع التاسع والسبعين لتقييم خيارات لتدمير الهيدروفلوروكربون

وافر للمساهمات اإلضافية للتخفيض ، بلغ الرصيد المت2019مايو/أيار  27. وفي 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 دوالرا أمريكيا. 279.032التدريجي للهيدروفلوروكربون 

 

انة ين الخزأنه بعد الموافقة على أي مشروعات في االجتماع الحالي، أن يدمج أم واقترح أحد األعضاء، .35

نة مين الخزاشرح أللصندوق. واألموال المتبقية من المساهمات اإلضافية مع المبالغ المحتجزة في الحسابات العادية 

زءا من جعتبر أن معظم االتفاقات مع البلدان المانحة تنص على أن أي فائدة مكتسبة من المساهمات اإلضافية ست

 الفائدة. ل هذهاإليرادات العادية. وقال إن أي مبالغ متبقية بعد االجتماع الحالي من المرجح أن تكون مجرد مث

 

دام يفية استخكية عن عد االجتماع الحالي، سيقدم تقريرا إلى البلدان المانحة المعنوقال كبير الموظفين إنه ب .36

 المساهمات اإلضافية ويلتمس مشورتها حول كيفية استخدام أية أرصدة متبقية.

 

 التنفيذية: اللجنة وقررت .37

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف  )أ(

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة 

 2018أن تطلب من أمين الخزانة، أن يقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين، كجزء من حسابات عام  )ب(

دء عم الباف، بيانا مصدّقا إليرادات ومصروفات المساهمات اإلضافية لدللصندوق المتعدد األطر

اهمات السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بشكل منفصل عن المس

 العادية للصندوق المتعدد األطراف؛

، مع مراعاة المشاورات وأن تنظر في االجتماع الرابع والثمانين في كيفية استخدام أية أرصدة متبقية )ج(

ة للصندوق التي دفعت مساهمات إضافي 17حول المسألة بين كبير الموظفين والبلدان المانحة الــ

 المتعدد األطراف.

 (83/4)المقرر 

 )ز(( 82/5)المقرر  2017تسوية حسابات عام  )د(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/6قدم ممثل األمانة الوثيقة  .38

 

 اللجنة التنفيذية: ررتوق .39

 أن تحاط علما بما يلي: )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/6الواردة في الوثيقة  2017تسوية حسابات عام  (1)
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 ؛2017ديسمبر/كانون األول  31تقديم اليونيب تنقيحا لتقريره المرحلى اعتبارا من  (2)

 :2018أن تطلب إلى اليونيب أن يظهر في حساباته لعام  )ب(

دوالرا أمريكيا في اإليرادات يمثل المكاسب في سعر الصرف في السنوات  7.357غ مبل (1)

 ؛2017السابقة التي لم تسجل في حساباته الختامية لعام 

الفرق بين تكاليف دعم الوكالة دوالرا أمريكيا في المصروفات يمثل  317.438مبلغ  (2)

 .2017 لعام غير المسجلة في الحسابات الختامية المتوقعة والتكاليف الفعلية لدعم الوكالة

 (83/5)المقرر 

 

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

جراء إ. وأوضحت أن األمانة لم تتمكن من UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .40

في الوقت  2018عام بلدا فقط تقارير بيانات برامجها القطرية ل 41، حيث قدم 2018لحالة االمتثال لعام تحليل شامل 

ا الوسطى بياناتها لعام ، وقدمت جمهورية أفريقي2018بلدا آخر بياناتها لعام  70المحدد. ولكن بعد إصدار الوثيقة، قدم 

شكل اإلبالغ المنقح بشأن متوسط األسعار المقدرة لبدائل  مشروعمن  2-. ولفتت االنتباه أيضا إلى القسم جيم2013

، 227ea-المواد المستنفدة لألوزون، والتي سيتم تعديلها في النسخة النهائية بإدراج الهيدروفلوروكربون

ط بوليوالت المستوردة سابقة الخل، والموارد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في ال236fa-والهيدروفلوروكربون

 .14و 11الصفين  وإزالة

 

، 7 المادةووفي وقت الحق، وردا على استفسارات متعلقة بمواءمة اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية  .41

الشكل مشروع ميم قد أُخذت في االعتبار عند تص 7أكدت ممثلة األمانة أن شكل اإلبالغ عن البيانات بموجب المادة 

لواردة المواد ا إضافة واستند هذا األخير إلى الشكل الحالي لإلبالغ، معالمنقح لإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية. 

ية أسابيع قبل ثمان قطريةفي المرفق واو. وفيما يتعلق بتوقيت اإلبالغ، كان يتعين على البلدان تقديم بيانات برامجها ال

 مانة للمشروعات.استعراض األ أيار/مايو، لتيسير 1من االجتماع األول للجنة لهذا العام، أو في موعد ال يتجاوز 

 

حت طرية، أوضمج القوفيما يتعلق باألسعار التي سيتم تقديمها في القسم جيم من شكل اإلبالغ المنقح عن البرا .42

أو  ر السفينةلى ظهممثلة األمانة أنه سيُطلب إلى البلدان من اآلن فصاعدا تحديد ما إذا كانت األسعار هي أسعار ع

رامج يانات الببغ عن يمكن أن تختار اإلبالغ عن واحدة أو األخرى. كما أن الشكل المنقح لإلبالالبيع بالتجزئة، ولكن 

نة عضاء اللجأد من القطرية يتطلب كذلك بيانات عن تكاليف الطاقة، ألنه في االجتماع الرابع والسبعين، أعرب العدي

 عن رغبتهم في االطالع على هذه المعلومات.

 

 قت المناسبفي الو عن بيانات البرنامج القطريوأثناء المناقشة، أكد العديد من األعضاء على أهمية اإلبالغ  .43

لق بزيادة لك ما يتعفي ذ لتمكين األمانة من إجراء تحليالتها واللجنة من القيام بعملها. كما أثير عدد من الشواغل، بما

البيانات المفصلة  لم تتوافر لديها بعد 5وحقيقة أن بلدان المادة عبء اإلبالغ الناتج عن الشكل المنقح لإلبالغ، 

، إزالة 11-بونوفي ضوء االنبعاثات غير المتوقعة من الكلوروفلوركرالمطلوبة عن المواد الهيدروفلوروكربونية، 

لمواد ل الجاري غإلبالبمجرد الوصول إلى السنة األخيرة من اإلزالة، بالنظر إلى أن االمنقح،  المواد من شكل اإلبالغ

 .المفارقاتالكشف المبكر عن يوفر شكال مفيدا لرصد يمكن أن المزالة 
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رة عامة نظ" من جدول األعمال 10والحظ العديد من األعضاء أن المناقشات التي تجري في إطار البند  .44

 ق المتعددصندومن ال على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم

لى عت اللجنة ذلك وافقلإلبالغ عن البيانات القطرية. ولالنهائي يمكن أن يكون لها آثار على الشكل المنقح ، "األطراف

 استئناف نظرها في المسألة بعد إجراء المناقشة.

 

مسألة إلى فريق المن جدول األعمال، وافقت اللجنة على إحالة  10وعقب المناقشة التي دارت في إطار البند  .45

 اتصال أنشئ في إطار ذلك البند من جدول األعمال.

 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوبعد ذلك،  .46

 

 معلومات عن بيانات البرنامج القطري وتوقعات االمتثال الواردة في الوثيقةبالأن تحاط علما  )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7:بما في ذلك ، 

بلدا منها باستخدام  122قدم و، 2017بلدا قدمت بيانات البرنامج القطري لعام  143أن  (1)

 النظام المعتمد على الويب؛

بيانات البرنامج القطري عن السنوات من  2019أبريل/ نيسان  9أن اليمن لم تقدم حتى  (2)

 ؛2017الى  2014

، وأن 2013اناتها القطرية لعام قدمت تقرير بيالوسطى كذلك بأن جمهورية أفريقيا  تحاط علماأن  (ب)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7بعد إصدار الوثيقة  2018لعام بلدا إضافيا قدم تقريره  70

بيانات البرنامج القطري تقارير  بخصوص ة اليمنالى حكوم لةاألمانة أن تبعث برساأن تطلب إلى  )ج(

في أسرع  تلك التقاريرتقديم  لىع هاوحث ،2017و 2016و 2015و 2014السنوات معلقة عن ال

 وقت ممكن؛

إلى اإلدالء بتعليقات فيما يتعلق بمشروع الشكل المنقح لتقارير أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية  )د(

وما بعده الوارد في المرفق الثالث بالوثيقة  2020بيانات البرنامج القطري لعام 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7  ؛1019بحلول أول أغسطس/آب 

أن تطلب إلى األمانة أن تعد، لالجتماع الرابع والثمانين، تحديثا لمشروع الشكل المنقح لتقارير  )هـ(

مراعاة مع  ،الدليل العملي إلبالغ بيانات البرنامج القطري بيانات البرنامج القطري ومشروع

ه، والمناقشات التي التعليقات التي قدمها أعضاء اللجنة التنفيذية تمشيا مع الفقرة الفرعية )د( أعال

 دارت في االجتماع الثالث والثمانين.

 (83/6)المقرر 

 التقييم من جدول األعمال: 6البند 

دراسة نظرية منقحة لتقييم أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل  )أ(

 المساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي

، التي تحتوي على نسخة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/8قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .47

ة للدراسة النظرية لتقييم أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل المساعدة في نقحم
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ظر التي أعرب عنها أعضاء اللجنة التنفيذية في الدراسة النظرية استجابة لوجهة الن نقيحتنفيذ تعديل كيغالي. وتم ت

 االجتماع الثاني والثمانين بأن الدراسة النظرية لم ترد على بعض األسئلة المنصوص عليها في االختصاصات.

رير. غير ي التقوشكر العديد من األعضاء كبيرة موظفي الرصد والتقييم على المعلومات اإلضافية الواردة ف .48

شطة ين األنبأن الدراسة ما زالت تفتقر إلى معلومات عن أوجه التآزر المحتملة األعضاء ض أنه كان من رأي بع

ة المواد ت عن إزالعلوماالقائمة والبنية التحتية التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف، ورأي آخرون أنها تفتقر إلى م

لمواد لريجي محتملة إلعداد التخفيض التدكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة ال

كن ظرية لم تة النالهيدروفلوروكربونية. وذكر األعضاء أهمية تعظيم أوجه التآزر هذه. وتم التشديد على أن الدراس

للجنة من ا المصدر الوحيد للمعلومات التي ينبغي االستناد إليها؛ وأن هناك وثائق أخرى وسياسات ذات الصلة

لمتعدد اندوق ترحات طرحها أعضاء اللجنة التنفيذية، والعمل الذي تقوم به المؤسسات بخالف الصالتنفيذية، ومق

تقديم  ثل فياألطراف، وخبرة الناس العاملين في الميدان. وكذلك أشير إلى أن الغرض من الدراسة النظرية يتم

 معلومات، وليس أن تكون األساس الوحيد لصياغة المبادئ التوجيهية.

 

لمواد ريجي للى سؤال عما إذا كانت اللجنة التنفيذية مستعدة للنظر في تمويل خطط التخفيض التدوردا ع .49

 ف التخفيضتكاليلالهيدروفلوروكربونية، أشير إلى أن اللجنة التنفيذية ستقوم بمناقشة إعداد المبادئ التوجيهية 

 )ب( من جدول األعمال.12 ، تحت البند5التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

وعات وأثار أحد األعضاء نقطة بأن الدروس المستفادة من الدراسة النظرية كانت ذات صلة بالمشر .50

خفيض ط التاالستثمارية الرامية إلى التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية كما كانت ذات صلة بخط

 لك.ذيتم تعديل توصية اللجنة التنفيذية بناء على التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية واقترح أن 

 تقييمد والي الرصوعقب المناقشة، طلب الرئيس من األعضاء المهتمين باألمر أن يجتمعوا مع كبيرة موظف .51

 .لمناقشة التوصية وإبالغ الجلسة العامة

 اللجنة التنفيذية: قررت ،التقريرذلك وعقب  .52

خطط إدارة إزالة المواد قييم أنشطة إعداد النظرية لت أن تحاط علما بالدراسة )أ(

للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالى الواردة في الوثيقة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/8؛ 

 مشار إليهيم الأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تطبق، حسب االقتضاء، نتائج وتوصيات التقي (ب)

 أعاله؛في الفقرة الفرعية )أ( 

أن تطلب إلى األمانة، عند إعداد مشروع المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد مشروعات التخفيض  )ج(

ة لدراسالهيدروفلوروكربونية، أن تأخذ في االعتبار الدروس المستفادة من التدريجي للمواد ا

نة للج رىالنظرية المذكورة في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، فضال عن أية معلومات ومقررات أخ

 .صلةالذات التنفيذية 

 (83/7)المقرر 

 اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال )ب(

. وأثارت مسألة تعريف UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/9قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .53

ُ ضيق نطاقأمفهوم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال، قائلة إن اللجنة التنفيذية يمكن أن تختار بين تعريف   ا

ض أعرلإلستدامة، يتعلق تحديدا بإزالة المواد الخاضعة للرقابة التي تتحقق من خالل بروتوكول مونتريال وتعريف 
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ُ نطاق ُ  عرضلمستدامة. وأضافت أنه في حالة اختيار التعريف األيرتبط بأهداف التنمية ا ا ، يمكن تبادل المنهجية نطاقا

 لقياس االستدامة مع الوكاالت المنفذة، الستخدامها بعد بعض التدريب.

 

ألة: والتمست توضيحات إضافية بخصوص معنى االستدامة. وأشير إلى أن هناك مسألتين تتعلق بالمس .54

متثال ستدامة االل. فاول مونتريال واستدامة أثر المساعدة المقدمة بموجب بروتوكول مونتريااستدامة االمتثال لبروتوك

والسياسات  وتعتمد على الهيئات 5تسري على جميع األطراف، بينما تسري استدامة المساعدة على أطراف المادة 

أن تأخذ  صدد ينبغيذا الس االستدامة في هوالتشريعات والبنية التحتية في البلد الذي يتلقى المساعدة. وأي منهجية لقيا

 ذلك في االعتبار.

 

هداف إلى أ وردا على سؤال عن اختيار المنهجية لقياس االستدامة في المعني العريض النطاق، بالعالقة .55

ع قراءة حة، مالتنمية المستدامة، شرحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أنها أصبحت على دراية بالمنهجية المقتر

ه أن تلك مفاد يات المتخصصة وأنه يبدو أنها تواءم أهداف بروتوكول مونتريال. وأعرب أحد األعضاء عن رأياألدب

ا كان . وإذالمنهجية كانت معقدة وذاتية وتتطلب في الغالب فريقا متعدد التخصصات للحصول على نتائج ملموسة

ن يوافقوا ألتنفيذية جنة اد البحث، سيكون على أعضاء اللالقرار قد اتخذ لمطالبة الوكاالت المنفذة باستخدام المنهجية قي

 انب هؤالءمن ج على التعاريف األساسية، واألهداف، والترجيح وتحديد األولويات. وفيما يتعلق بالتدريب المطلوب

ضباط ، ولفنيينايشمل الذين يطلب منهم استخدام المنهجية، أشير إلى أنه ينبغي توسيعه خارج نطاق الوكاالت المنفذة ل

 الجمارك وموظفي اإلنفاذ.

 

يال، وأعرب عدد من األعضاء عن األفضلية لتعريف ضيق النطاق الستدامة إنجازات بروتوكول مونتر .56

لها التي يمو نشطةالذي يركز على استحالة عودة اإلجراءات المتخذة إلى الوراء، وعلى األثر الدائم للمشروعات واأل

اآلن  ما هيلسياسات طويلة األجل للحكومة المعنية. وقد ركزت االختصاصات كلصندوق المتعدد األطراف وعلى اا

بحث نبغي أن ترية يعلى كيفية تنفيذ األنشطة التي يمولها الصندوق في البلد. وأعرب عن رأي مفاده أن الدراسة النظ

ة، درات كافيقسسات لدى المؤأيضا مسائل أخرى، مثال ما الذي حدث بعد أن تركت الوكاالت المنفذة البلد وما إذا كان 

 ن الجوانبأقترح وكيف عملت تلك المؤسسات وما إذا كان البلد لديه أموال كافية لإلبقاء على تشغيل المؤسسات. وا

بلدان  ظرية قدرةة النالتقنية الستخدام البدائل ينبغي أيضا أخذها في االعتبار. وكان هناك طلب أيضا أن تبحث الدراس

ر الك. وأشيلة االستهة أوجه التآزر التي يمكن أن تسمح بتدمير المواد المستنفدة لألوزون بعد إزاعلى إقام 5المادة 

ول الحص كذلك إلى أن بعض المجاالت للدراسة الي تم تعريفها في االختصاصات تتعلق ببيانات كان من الصعب

ألوزون احدات ك األسئلة الخاصة بوعليها. وتم التشديد أيضا على أن بعض األسئلة لم توضح االستدامة، مثال تل

 الوطنية، وتشريعات ومعايير كفاءة استخدام الطاقة، وجمع البيانات المصنّفة حسب الجنس.

 

الوارد في الوثيقة  2019وقال أحد األعضاء إن برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  .57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1 ول مونتريال ينبغي قد أوضح أن االستدامة إلنجازات بروتوك

 تعريفها في صورة األنشطة التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف.

 

صات الختصاوعقب المناقشة، طلب من فريق غير رسمي يتكون من األعضاء المهتمة باألمر أن يعدل بدقة ا .58

ند إطار الب ت فيتي جرللدراسة النظرية إلستدامة إنجازات بروتوكول مونتريال. وذكر أحد األعضاء أن المناقشات ال

اً حالي لمحة عامة من نظم الرصد واإلبالغ والتحقق والترخيص والحصص المعمول بهامن جدول األعمال، " 10

نتهاء دم االاقترح عتكون ذات صلة بإعداد االختصاصات ويمكن أن المنشأة بدعم من الصندوق المتعدد األطراف"، 

 من جدول األعمال. 10ت بشأن البند من جدول األعمال إلى حين إتمام المداوال
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ول األعمال من جد 10ونتج عن المداوالت التي دارت في الفريق غير الرسمي والمناقشات في إطار البند  .59

لوثيقة فها ااختصاصات منقحة للدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال، التي صدرت بوص

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/9/Rev.1. 

 

وكول ت بروتاللجنة التنفيذية الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم استدامة إنجازا وقررت .60

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/9/Rev.1مونتريال الواردة في الوثيقة 

 

 (83/8)المقرر 

 اختصاصات للدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة )ج(

 

، التي تتضمن UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ةكبير تقدم .61

ج قا لبرنامدت وفاختصاصات للدراسة النظرية المقترحة عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة، والتي أع

رية هو النظ. وسيكون الهدف من الدراسة 82/10، ووفق عليها بموجب المقرر 2019عمل الرصد والتقييم لعام 

 ري. القط تحديد القضايا المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وتطبيقاتها في السياسات واللوائح على المستوى

 

ة، ولكن لمقترحاوفي المناقشة التي تلت ذلك، كان هناك بعض االعتراف بالقيمة المحتملة للدراسة النظرية  .62

 .توافر المعلوماتأثيرت عدة تساؤالت فيما يتعلق بنطاقها، وتوقيتها، و

 

ي طلب لألطراف، الذ XXX/5 إن االختصاصات ينبغي أن تراعي بدرجة أكبر المقرر عضاءوقال أحد األ .63

سات الممار الخدمة لتحديد أفضلقطاع إلى اللجنة التنفيذية أن تستند إلى عملها المستمر الستعراض مشروعات 

ت الصلة. ليف ذااستخدام الطاقة في قطاع الخدمة، والتكاوالدروس المستفادة والفرص اإلضافية للحفاظ على كفاءة 

ر ي إطاوعندئذ ستكون األولوية األولى هي الحصول على فهم أوضح لكيفية معالجة كفاءة استخدام الطاقة ف

 اصات.الختصاالمشروعات الموافق عليها في قطاع الخدمة قبل االنتقال إلى التقييم األكثر عمومية المحدد في 

 

حة، مع المقتر عما إذا كانت قد توافرت معلومات كافية تتيح إجراء الدراسة النظرية عضاءبعض األوتساءل  .64

ي كفاءة نظر فمراعاة التحديات المشار إليها في الوثيقة. وشملت تلك التحديات أنه لم يتم تخصيص أي أموال لل

م ءة استخدايز كفاوتكييف الهواء، وأن تعزاستخدام الطاقة في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف في قطاع التبريد 

من  إن العديدفالي، الطاقة لم يصبح سوى محور اهتمام األطراف في سياق تعديل كيغالي إال في الفترة األخيرة. وبالت

لجنة لمباشرة ليات ااألنشطة المقترحة إلدراجها في الدراسة النظرية يمكن أن تكون سابقة ألوانها أو تتجاوز األولو

ييف تبريد وتكاع النفيذية، مثل تصميم القواعد والمعايير لتكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطالت

أوال حل مسألة ما إذا  إنه من الضروري عضاء. وقال أحد األ5الهواء، أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في بلدان المادة 

ونتريال. كول متعتبر تكلفة إضافية مؤهلة للتمويل بموجب بروتو كانت األنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة

ألنشطة علق باآخر تضييق نطاق الدراسة المقترحة ليقتصر على تقييم الجهود المحلية، خاصة فيما يت عضوواقترح 

 ألنشطةر اي إطاالتي يمولها الصندوق المتعدد األطراف، واإلجراءات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المتخذة ف

 التمكينية الموافق عليها للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

 

تقتصر موظفي الرصد والتقييم أن الدراسة س ةكبير توردا على بعض االستفسارات التي أثيرت، أوضح .65

لصناعات ا طاععلى كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض، ولن تشمل ق

ارج خم الطاقة ستخدامن خالل استعراض الجهود المحلية المبذولة لقياس كفاءة ا التحويلية، وأنه يمكن تعزيز التحليل

 ية.يضاحنطاق المشروعات اإل
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اق لى اتفإاللجنة التنفيذية على أن تجري مشاورات غير رسمية حول هذه المسألة بهدف التوصل  ووافقت .66

 بشأن االختصاصات.

 

اء بشأن ي اآلرفوبعد ذلك، أبلغت كبيرة موظفي الرصد والتقييم اللجنة التنفيذية بالتوصل إلى توافق عام  .67

ا درت بوصفهلتي صااالختصاصات المنقحة للدراسة النظرية المقترحة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة، 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10/Rev.1الوثيقة 

 

 الواردة، الخدمة التنفيذية الموافقة على االختصاصات لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاعاللجنة  وقررت .68

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10/Rev.1الوثيقة  في

 (83/9)المقرر 

 

 تنفيذ البرامج من جدول األعمال: 7البند 
 

 إبالغ معينة متطلباتها ديتقارير الحالة وتقارير عن المشروعات التي ل )أ(

للجنة اوإضافتيها. ونظرت ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الوثيقة كان معروضا أمام اللجنة التنفيذية  .69

 التي تتألف من سبعة أجزاء. UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11أوال في الوثيقة 

 الجزء األول:  المشروعات المتأخرة في التنفيذ وطلبت تقارير خاصة عن حالتها

 من الوثيقة. 6إلى  4 ات منالفقر استرعى الرئيس االنتباه إلى .70

 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .71

 اإلحاطة علماً بما يلي: (أ)

ثمانين والثالث االجتماع العن الحالة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى التقارير  (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11والواردة في الوثيقة 

قريراً توالثمانين ابع الراالجتماع في التنفيذية اللجنة إلى ستقدّم الثنائية والمنفذة لوكاالت اأن  (2)

ُ مشروع 51عن  في  على النحو المبين، بتقديم تقارير إضافية عن الحالةموصى لهم ا

 ؛بالتقرير الحالي الثانيق المرف

لعمود ة في ابالمشروعات الجارية التي لديها مسائل معينة مدرجالموافقة على التوصيات المتعلقة  (ب)

 بالتقرير الحالي. الثانيالمرفق الجدول في ر من األخي

 (83/10)المقرر 

 المواد المستنفدة لألوزوننفايات الجزء الثاني: مشروعات التخلص من 

لنهائي التقرير ا - بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها تجريبيكوبا مشروع إيضاحي 
 )اليوئنديبي(

 من الوثيقة. 22الى  8الى الفقرات  االنتباه الرئيس استرعى .72
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طن  1,75وى إنه لم يتم تدمير س تاألمانة التقرير النهائي بشأن المشروع اإليضاحي وقال ةممثل تقدمو .73

لى أن التقرير ي من نفايات المواد المستنفدة لألوزون. ونوهت إرطن مت 45,3متري من المجموع المستهدف البالغ 

 دميرها فيتيتوقع لألوزون يجرى تخزينها حاليا في مستودع و المستنفدةيات المتبقية من المواد أشار الى أن النفا

يات المواد دارة نفاية إلة البيئوجهالمستقبل. وفيما يتعلق باستدامة المشروع، أشير الى أنه زود البلد بخيار سليم من ال

 المستنفدة لألوزون والتخلص منها.

 

هو األمر و ،فعلبين الكميات المقترح تدميرها وتلك التي تم تدميرها بال ختالفاتوالحظ األعضاء بقلق اال .74

 .انيني والثمي أبلغ عنه خالل االجتماع الثانذعلى النحو الاألخرى الذي كان شائعا في المشروعات اإليضاحية 

دة د المستنفلمواة نفايات اداروينبغي معالجة هذه المسألة خالل عملية التقييم الميداني للمشروعات اإليضاحية إل

صد الر ظفيمو ةتقييم لها كبير تالتي يجري االضطالع بها في الوقت الحاضر والتي أجروالتخلص منها لألوزون 

ن قمائم منبعاثات الى أنه ال تتوافر اآلن معلومات عن الحالة الحالية عن رصد واختبار االكذلك شير وأوالتقييم. 

لب طلحاضر، اتدميرها في الوقت  المواد المستنفدة لألوزون يجرينفايات غيرة من األسمنت. ونظرا ألن كميات ص

ماع زون لالجتة لألولمواد المستنفدنفايات اتمت ل إضافيةمن اليوئنديبي أن يقدم تقريرا موجزا عن أي عمليات تدمير 

 السادس والثمانين أو السابع والثمانين.

 

د خطة ه ال توجالنبعاثات من القمائم لم تتم في هذا المشروع وأنا رصدن عمليات إوقال ممثل اليوئنديبي  .75

 ة لألوزونلمستنفداالمواد نفايات ليتم  إضافيلعمل ذلك في المستقبل. ووافق أن يقدم التحديث المطلوب عن أي تدمير 

 المخزونة.

 

 :اللجنة التنفيذية وقررت .76

عن إدارة نفايات المواد المستنفدة  تجريبيالأن تحاط علما بالتقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي  )أ(

المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة  ،لألوزون والتخلص منها في كوبا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق نتائج وتوصيات المشروع اإليضاحي حسب مقتضى  إلىتطلب أن  )ب(

 الفرعية )أ( أعاله؛الحال المشار إليه في الفقرة 

كميات أي تدمير  بخصوصتحديثا  ،في االجتماع السادس والثمانين ،اليوئنديبي أن يقدم إلىتطلب أن  )ج(

كنتيجة للمشروع اإليضاحي المشار إليه في الفقرة  إضافية من نفايات المواد المستنفدة لألوزون

 الفرعية )أ( أعاله.

 (83/11)المقرر 

 

االستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في الجزء الثالث: 

 المشروعات المعتمدة

داث ية على إحالعال استرعى الرئيس االنتباه إلى أربعة تقارير عن االستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات القدرة .77

 .االحترار العالمي في المشروعات المعتمدة
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 ؤقت ألنظمةالستخدام الما -)المرحلة األولى  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البرازيل:
متحدة ألمم الا)برنامج  إحداث االحترار العالمي(وكربون ذات القدرة المرتفعة على بوليوالت الهيدروفلور

 اإلنمائي )اليوئنديبي( وحكومة ألمانيا(

 من الوثيقة. 33إلى  24قرات استرعى الرئيس االنتباه إلى الف .78

 

ى إحداث لية علللمواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العا ستمروأشار أحد األعضاء إلى االستخدام الم .79

ديد نقطة حساب لتحوقال إن الكميات المستخدمة ينبغي أال تُدرج في الالمعنية بواسطة المؤسسات االحترار العالمي 

 المؤسسات ي؛ وأنفي استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد بموجب تعديل كيغال مجمعةلتخفيضات الا بداية

ه نإ قال عضو آخر المعنية تختار استخدام هذه المواد وهناك بدائل متاحة وينبغي عدم مكافأتها على ذلك. ومع ذلك،

ذات القدرة  الحصول على البدائلاستخدام هذه المواد، نظرا ألن معظمها لم تستطع  5يتعين على بلدان المادة 

ن تعاطف عرب عفي الماضي. وأُ  وتكراراالمنخفضة على إحداث االحترار العالمي. وقد أشير إلى هذه النقطة مرارا 

ر العالمي، وكان في توريد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترا 5مع الصعوبات التي تواجهها بلدان المادة 

بلدان الي لريبا بشكل عام. وبناء عليه، فيما يتعلق بوضع خطوط أساس بموجب تعديل كيغمن المأمول أن تتاح ق

 .ويل المؤسسات، يلزم توخي الحذر لضمان أال يدفع الصندوق المتعدد األطراف مرتين لتح5من المادة  1المجموعة 

 

 اللجنة التنفيذية أن: وقررت .80

يةا ريةد التكنولوجالمبذولةة لتيسةير تووالجهود ، ئنديبيبالتقرير المقدم من اليو ،مع التقدير ،تُحاط علما (أ)

فةةي إطةةار  ةلةة، المموU-Techو  Shimtekالمنخفضةةة القةةدرة علةةى االحتةةرار العةةالمي لبيتةةي الةةنظم 

دة فةةي المرحلةةة األولةةى مةةن خطةةة إدارة إزالةةة المةةواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةةة للبرازيةةل، الةةوار

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الوثيقة 

 مي؛للتكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار العال Shimtekتُحاط علما بإدخال بيت النظم  (ب)

يلة البدتوريةةد التكنولوجيةةات مساعدة حكومة البرازيل في ضمان تطلةةب مةةن اليوئنةةديبي أن يواصةةل  (ج)

ن أي أم على أساس الفه، U-Tehلبيةةةةةةةت الةةةةةةةنظم االحترار العالمي إحةةةةةةةداث المنخفضة القدرة على 

أو أي ل األصةةةةةةةالمختارة في البديلةةةةةةةة تكاليف تشغيل إضافية لن تسدد الى أن يتم إدخال التكنولوجيا 

را عن أن يقدم تقريو ،الحترار العالمي بصورة كاملةعلى إحداث اتكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة 

فةةةةةةةي تارة مخالى أن يتم إدخال التكنولوجيا الللجنةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةة حالة تحويل بيتي النظم لكل اجتماع 

فة بصةةةورة كاملةةةة، باإلضةةةاأو أي تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على االحترار العالمي  ،األصةةةل

ي ذلةك فةإلى تحديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التكنولوجيات المختارة، بمةا 

 المكونات المتصلة بها، تجاريا في البالد.

 (83/12)المقرر 

 

كنولوجيا الستخدام المؤقت لتا -المرحلة األولى ) د الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواخطة إدارة كوبا: 
ات ذ وجياالتي تحولت إلى التكنول ذات قدرة مرتفعة على إحداث االحترار العالمي من جانب المؤسسات

 يبي((ند( )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئالحترار العالميالقدرة المنخفضة على إحداث ا

 من الوثيقة. 38إلى  34استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات  .81
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 :اللجنة التنفيذيةرت وقر .82

 
توريةةةةةةةةةد ر والجهود التي يبذلها لتيسي، مع التقدير بالتقرير المقدم من اليوئنديبيتُحةةةةةةةةةاط علمةةةةةةةةةا أن  (أ)

طةار إفةي  ةالممولة، IDAو  Friarcالتكنولوجيا المنخفضة القدرة علةى االحتةرار العةالمي للشةركتين 
الوثيقةة  فةي كلوروفلوروكربونيةة لكوبةا، الةواردالمرحلة األولى من خطةة إدارة إزالةة المةواد الهيدرو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 
 
لة البديتوريةةد التكنولوجيةةات في ضمان كوبةةا مساعدة حكومة أن يواصةةل  يتطلةةب مةةن اليوئنةةديبأن  (ب)

ة يةرا عةن حالةأن يقدّم إلى االجتماع الرابع والثمةانين، تقر، والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي
ا م تكنولوجية، بما في ذلك، في حالة استخداأعاله الشركتين المذكورتين في الفقرة الفرعية )أ( تحويل

التشةغيل وغير تلك المختارة عندما تمت الموافقة على المشروع، تحليال مفّصال لتكاليف رأس المةال 
جيةات إلى تحديث من الموردين عةن التقةدم المحةرز نحةو ضةمان تةوافر التكنولو اإلضافية، باإلضافة

 المختارة، بما في ذلك المكونات المتصلة بها، تجاريا في البالد.
 
 (83/13)المقرر 

 

ة( جيا المؤقتستخدام التكنولوا -المرحلة الثانية خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ) لبنان:
 األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(( )برنامج

 
 من الوثيقة. 47إلى  39إلى الفقرات من  نتباهالرئيس اال استرعى .83

 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .84

الةةةةةةةةوارد فةةةةةةةةي الوثيقةةةةةةةةة وحكومةةةةةةةةة لبنةةةةةةةةان، بالتقرير المقدم من اليوئنديبي أن تحةةةةةةةةيط علمةةةةةةةةاً  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 ، المسةةتمرة التةةي تواجههةةا الحكومةةة فةةي الةةذي يصةةف التحةةديات

ينات، تةةأمين بةةدائل منخفضةةة القةةدرة علةةى االحتةةرار العةةالمي متةةوافرة تجاريةةاً، كالهيةةدروفلوروأولف

لةى االحتةرار عتوريد التكنولوجيا المنخفضة القدرة لتيسير تبذلها الحكومة واليوئنديبي والجهود التي 

لثانيةةةةةة مةةةةةن خطةةةةةة إدارة إزالةةةةةة المةةةةةواد ، الممولةةةةةة فةةةةةي إطةةةةةار المرحلةةةةةة االعةةةةةالمي للشةةةةةركات

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان؛ 

يلة البدتوريةةةد التكنولوجيةةةا في ضمان لبنةةةان مساعدة حكومة أن تطلةةةب إلةةةى اليوئنةةةديبي أن يواصةةةل  (ب)

عن حالة ن إلةةةى االجتمةةةاع الرابةةةع والثمةةةانيأن يقدم تقريراً والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي 

ا ، بمةالمستفيدة المتبقية في كل من قطاعي الرغاوي وتصنيع أجهةزة تكييةف الهةواء الشركاتتحويل 

الى أن يتم إدخال التكنولوجيا بعةةةد ذلةةةك كل اجتماع  وفةةةي، فةةةي ذلةةةك شةةةركات الرغةةةاوي الصةةةغيرة

ملةة، بصةورة كاأو أي تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على االحترار العالمي في األصةل المختارة 

بمةا فةي  ديث من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التقنيةات المختةارة،باإلضافة إلى تح

 ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البالد.

 (83/14)المقرر 
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ة( بعاالشريحة الر -ترينيداد وتوباغو: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 ()اليوئنديبي( المتحدة اإلنمائي)برنامج األمم 

 من الوثيقة. 52إلى  48االنتباه إلى الفقرات من الرئيس  استرعى .85

 

ى قد تحولت بالفعل إل Seal Sprayed Solutionsوالحظ أحد األعضاء أنه على الرغم من أن شركة  .86

ئها. عمال تكنولوجيا بديلة، استمرت في استخدام عوامل اإلرغاء بالهيدروفلوروكربون لكي تلبي متطلبات بعض

ائمة على ء القوطلبت اللجنة التنفيذية معلومات عن النسبة المئوية للعمالء الذين كانوا يطلبون عوامل اإلرغا

غير  بلدان أن الطلب جاء من عمالء من يوئنديبيلممارسة. وأوضح ممثل الهيدروفلوروكربون ومتى ستتوقف هذه ا

 .5بلدان المادة 

 

ل ذات كن البدائي لم توأشار أحد األعضاء إلى أن الحالة الحالية تختلف عن الحاالت التي نظر فيها سابقا الالت .87

، لم توجد Seal Sprayed Solutionsالقدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي متاحة لها. أما في حالة شركة 

لمواد يجي لأي إشارة إلى موعد انتهاء هذه الممارسة أو ما هو تأثيرها على تحديد خط األساس للتخفيض التدر

ء عامل إرغاثيل كالهيدروفلوروكربونية. ويجب تذكير الحكومة والشركات بالتزاماتها نحو التحويل إلى فورمات المي

 إلرغاء القائمة على الهيدروفلوروكربون.اب وعوامل 141-يدروكلوروفلوروكربونوالتوقف عن استخدام اله

 

 :اللجنة التنفيذية قررتو .88

 
ة والتحةةديات عةةن حالةةة اسةةتخدام التكنولوجيةةات المختلفةةبالتقرير المقدم من اليوئنديبي تُحةةاط علمةةاً أن  (أ)

الحتةرار االتي تتم مواجهتها أثناء اعتماد عوامل إرغاء الرغاوى ذات القدرة المنخفضة على إحداث 
زالة إإدارة العالمي من قبل الشركات التي حصلت على المساعدة في إطار المرحلة األولى من خطة 

المةةةةةةةةواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي ترينيةةةةةةةةداد وتوبةةةةةةةةاغو، الةةةةةةةةواردة فةةةةةةةةي الوثيقةةةةةةةةة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

 
 Ice Con تُحاط علماً أيضاً بأن اليوئنديبي سيرجع األرصدة غير المصروفة من مشروع شركةأن و (ب)

من  ليةالتا بعد إكمال اإلجراءت اإلدارية والمالية الالزمة إللغاء المشروع عند تقديم الشريحة

 ؛المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 Seal Sprayedإبالغ شركة ، اليوئنديبي من خاللحكومة ترينيداد وتوباغو، إلى لب تطأن و (ج)

Solutions للتحول من استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون ً ً ماليا ب إلى 141-التي تلقت دعما

فورمات الميثيل كعامل إرغاء، بأنه يتعين عليها توفير نظم قائمة على التكنولوجيا المختارة فقط أو 

 التكنولوجيات األخرى القائمة على عامل إرغاء ذو قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي؛

 

أن يستمر في مساعدة حكومة ترينيداد وتوباغو وأن يقدم، في االجتماع  اليوئنديبي إلى تطلبأن و ()د

ي إطار مولة ففي التطبيقات المش التكنولوجيا المقترحة إدخالالرابع والثمانين، تقريرا عن حالة 

 .قطاع الرغاوي

 

 (83/15)المقرر 
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 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالجزء الرابع: التقارير المتعلقة بخطط إدارة 

 

لثة( االشريحة الث -جزر البهاما: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 
 ()يونيب( )برنامج األمم المتحدة للبيئة

 

 من الوثيقة. 57إلى  54االنتباه إلى الفقرات من الرئيس  استرعى .89

 

ن عيا محدثا يرا نهائعلى أن يقدم، في االجتماع الرابع والثمانين، تقريونيب اللجنة التنفيذية أن تحث  قررتو .90

 ثي لنظاميتحدي الدراسة الكتشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييمها، ورصد وإجراء تعديل نتائج

 لبهاما.جزر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتكييف الهواء في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا

 

 (83/16 المقرر)

 

 (يوئنديبي ويونيب) إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبنغالديش: خطة إدارة 
 

 من الوثيقة. 66إلى  58الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  استرعى .91

 

 اللجنة التنفيذية: تقررو .92

 

ً بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ  (أ) مواد الة الخطة إدارة إزالمرحلة األولى من أن تحاط علما

والوارد في الوثيقة  اليوئنديبيالهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش، المقدم من 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 ؛ 

 

ُ يكيأمر دوالراُ  11.856 الرصيد البالغ إعادة واليوئنديبيحكومة بنغالديش  إلىوأن تطلب  (ب) )يتألف  ا

ُ أمريكي دوالراُ  3.628من  ُ مريكيأ اُ دوالر 272، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة ا ، ليوئنديبي ا

ُ  7.041و  ُ دوالراُ أم 915، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة دوالراُ أمريكيا ( من ليونيب ريكيا

وز يتجا لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في موعد الالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا

 )ب(.82/28لمقرر االجتماع الرابع والثمانين، وفقا ل

 

 (83/17 )المقرر

 

 يوئنديبي()الثة( الشريحة الث -مصر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 من الوثيقة. 81إلى  67الرئيس االنتباه إلى الفقرات من استرعى  .93

 

 :التنفيذية اللجنة قررتو .94

ة صغيرة شرك 81أن تحاط علما بالتقرير المقدم من اليوئنديبي، عن حالة تحول شركات النظم، و (أ)

مواد خطة إدارة إزالة الالمرحلة األولى من  في إطارمن صغار المستخدمين  350ومتوسطة، و

صر، تقريرعن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة في م، والهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الواردين في الوثيقة 
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 اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة مصر في ضمان توفير تكنولوجيات بديلة إلىأن تطلب  (ب)

ل يف تشغمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، على أساس الفهم أنه لن يتم دفع تكالي

حداث إة على إضافية حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدر

 ة حتى يتمتنفيذيوتقديم تقرير عن حالة تحولها في كل اجتماع للجنة ال ،االحترار العالمي بشكل كامل

ترار اث االحإدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحد

إلى جانب تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان أن ، العالمي بشكل كامل

 اري.ساس تجالتكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، متاحة في البلد على أ

 

 (83/18)المقرر 

 

ثة تان الثالالشريح –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى غينيا االستوائية: 
 )اليونيب(حالة توقيع االتفاق  تقرير عن  -والرابعة 

 من الوثيقة. 86إلى  82استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات  .95

 

ن الشريحتي لتنفيذ بأن حكومة غينيا االستوائية واليونيب قد وقعا على اتفاق علمااللجنة التنفيذية  طتوأحا .96

 .هذا البلدلونية الثالثة والرابعة الموحدتين للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

 ي(التقرير المرحل –)المرحلة األولى  الهيدروكلوروفلوروكربونيةهندوراس: خطة إدارة إزالة المواد 
 )اليونيب(

 من الوثيقة. 96إلى  87إلى الفقرات من  نتباهالرئيس اال استرعى .97

 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .98

 

ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة في إطار مكونات اليونيب المرتب (أ) لمرحلة طة باأن تحيط علما

ب اليوني لهندوراس، المقدم من الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد األولى من 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11والوارد في الوثيقة 

لخامسة يحة ا، إلى حين تقديم الشرللجنة التنفيذية أن تطلب إلى اليونيب أن يواصل في كل اجتماع (ب)

 تقديم تقرير وكربونية،واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور

ارة طة إدخمرحلي عن تنفيذ جميع األنشطة بموجب مكونات اليونيب المرتبطة بالمرحلة األولى من 

 بما في ذلك المبالغ المنصرفة. ،إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (83/19)المقرر 

نهائي( التقرير المالي ال –) المرحلة األولى  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالهند: خطة إدارة إزالة المواد 
 اليونيب وحكومة ألمانيا(و)اليوئنديبي 

 من الوثيقة. 101إلى  97إلى الفقرات من  نتباهاال الرئيس استرعى .99

 

 التنفيذية: اللجنة وقررت .100
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ً بالتقرير المالي النهائي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموا (أ) د أن تحيط علما

الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند، المقدم من اليوئنديبي، والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 ؛ 

دوالراً  3.556لغ أن تحيط علماً كذلك بأن اليوئنديبي أعاد بالفعل في االجتماع الثالث والثمانين مب (ب)

دوالراً أمريكياً،  79.849دوالراً أمريكياً، ومبلغ  249أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة 

من  ةر المنفقغي رصدةة باألدوالراً أمريكياً، المرتبط 5.589زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة 

اد المو الشريحتين الثانية والثالثة، على التوالي، من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند.

 (83/20)المقرر 

 

نديبي، الشريحة الثانية( )اليوئ - الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية

 اليونيب وحكومة ألمانيا(و

 من الوثيقة. 106الى  102الى الفقرات  نتباهاالاسترعى الرئيس  .101

 

رابع تماع الاالج فيمن خالل اليوئنديبي، أن تقدم  ،حكومة الهند إلىاللجنة التنفيذية أن تطلب  وقررت .102

ب 141-كربوناستخدام الهيدروكلوروفلوروالحظر على نضمام إلى االوالثمانين التقييم الذي أجرته الحكومة عن 

)ب( 82/74لمقرر إعماال ل ،دةتبواسطة منشئات تصنيع ألواح الرغاوي المم 2015يناير/ كانون الثاني  1الجاري منذ 

 و)ج(.

 (83/21)المقرر 

 

سات ؤسحالة تحول م -)المرحلة األولى  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإندونيسيا: خطة إدارة إزالة 
 الكيميائية )يوئنديبي والبنك الدولي( PT. TSGتصنيع التبريد وتكييف الهواء وشركة 

مانة اقترحت من الوثيقة. وأبلغ األعضاء أن األ 115إلى  107استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرات من  .103

 فير بدائلمان تونديبي مواصلة مساعدة حكومة إندونيسيا في ضئالتوصية التى طلبت من اليوضافة فقرة اضافية إلى إ

 لمسألة.نفس اذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي، تمشيا مع مقررات مماثلة لمشروعات أخرى تتعلق ب

 

 ة التنفيذية:اللجن قررتو .104

 

نيع كات تصفي شرأن تحاط علما بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والبنك الدولي، عن حالة التحول  (أ)

لمرحلة األولى من في إلطار ا PT. TSG Chemicalأجهزة التبريد وتكييف الهواء وفي شركة 

ة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، والوارد في الوثيق

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

 

النسحاب من المرحلة األولى من قررت ا PT. TSG Chemicalأن تحاط علما أيضا بأن شركة  (ب)

 دوالراُ  301.539، وأنه قد تمت بالفعل إعادة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 

 ُ ُ  دوالراُ  22.615، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكيا  شركةي، المرتبطة بالللبنك الدول أمريكيا

 في االجتماع الثالث والثمانين؛
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اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة إندونيسيا في ضمان توفير تكنولوجيات بديلة  إلىأن تطلب  )ج(

ل ف تشغيمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، على أساس الفهم أنه لن يتم دفع تكالي

حداث إة على إضافية حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدر

 ة حتى يتمتنفيذيوتقديم تقرير عن حالة تحولها في كل اجتماع للجنة ال ،االحترار العالمي بشكل كامل

ترار اث االحإدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحد

أن إلى جانب تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان العالمي بشكل كامل، 

 اري.ساس تجالتكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، متاحة في البلد على أ

 

 (83/22)المقرر 

 

التقرير  - : خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولىجمهورية إيران اإلسالمية
 وحكومة ألمانيا( اليونيدوواليونيب، و( )اليوئنديبي، المرحلي النهائي

 من الوثيقة. 125الى  116الى الفقرات  نتباهالرئيس اال استرعى .105

 

 اللجنة التنفيذية: رتوقر .106

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الرابعة من  (أ)

جمهورية إيران المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الذي قدمه اليوئنديبي والوارد في الوثيقة  ،اإلسالمية

وحكومة ألمانيا واليونيدو حكومة جمهورية إيران اإلسالمية واليوئنديبي واليونيب  إلىأن تطلب  (ب)

 تقديم التقرير المعدل الستكمال المشروع بما في ذلك:

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الصرف النهائي من  (1)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة أي رصيد متبقي الى الصندوق المتعدد األطراف؛

معلومات مفصلة عن اإلجراءات التي اتخذت لضمان تدمير المعدات النوعية أو مكوناتها  (2)

 )ج(.22/38للمقرر إعماال  ،لهااالتي استكملت أو تحويلها الى عدم إمكانية استعم

 (83/23)المقرر 

 

تغيير التكنولوجيا في خمس  - األردن: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية
الى عامل نفخ الرغاوي المعتمد على السيكلوبنتين  )البنك  1233zd(E)-نليفيمنشئات من الهيدروفلوروأو

 الدولي واليونيدو(

لنظر بصورة عد ابوأبلغ اللجنة أنه  .من الوثيقة 136الى  126الى الفقرات  نتباهممثل األمانة اال استرعى .107

، حسبت األمانة التكاليف النهائية المؤهل للتمويل ب141-المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون تناسبية في االستهالك

رش. وتبين باستثناء رغاوي ال ،وليوريثانمليون دوالر أمريكي لقطاع رغاوي الب 1,28الموافق عليها بمقدار 

ية يف أعلى في عملتكالسوف تتكبد  أن المنشئات الخمس ،والتي تبين تقديرات األمانة 8التكاليف المبينة في الجدول 

 ن.ليفيالهيدروفلوروأوعامل نفخ الرغاوي المعتمد على سيكلوبنتين من التحويل الى التحويل إلى ال
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 اللجنة التنفيذية: رتوقر .108

في تحويل عن حكومة األردن لتغيير التكنولوجيا ب المقدم من البنك الدولي نيابة أن تحاط علما بالطل (أ)

الى عامل نفخ الرغاوي المعتمد على  1233zd(E)-نليفيمن الهيدروفلوروأو المنشئات الخمس

 لبلد،الهيدروكلوروفلوروكربونية لالسيكلوبنتين في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11والوارد في الوثيقة 

اإلشارة الى أن المنشئات  عم ،أن توافق على تغيير التكنولوجيا المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله (ب)

ب الى 141-سوف تتحمل أي تكاليف إضافية تتكبدها للتحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون

 السيكلوبنتين.

 (83/24 )المقرر
 

من  الخاليةلبدائل لملديف: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )مشروع إيضاحي 
 صايدمار العالمي في التبريد في قطاع القدرة على إحداث االحترالهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة 

 )اليوئنديبي( األسماك

 من الوثيقة. 149إلى  137إلى الفقرات من  استرعى الرئيس االنتباه .109

 

 :اللجنة التنفيذية ررتوق .110

 

ً مع التقدير بالتقرير المرحلي المقدم من اليوئنديبي عن المشروع اإل (أ) للبدائل  يضاحيأن تحيط علما

ة في ربونيمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروك

مصايد األسماك، المنفَّذ في ملديف، الوارد في الوثيقة قطاع التبريد في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 ؛ 

 رةي الفقالمشار إليه في يضاحأن تطلب إلى اليوئنديبي أن يدرج تقريراً عن حالة المشروع اإل (ب)

)أ( أعاله، في كل تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  الفرعية

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في ملديف.

 (83/25)المقرر 

 

ث بشأن تحويل تحدي - مقدونيا الشمالية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى
 اليونيدو(( )سيليكمنشأة الرغاوي 

 من الوثيقة. 153الى  150الى الفقرات  نتباهالرئيس اال استرعى .111

 

 :اللجنة التنفيذية توقرر .112

أن تحاط علما بالتحديث المقدم من اليونيدو بشأن تحويل منشأة الرغاوي سيليك الممول في إطار  (أ)

الوارد  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11في الوثيقة 
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خطة إدارة إزالة المرحلة األولى من أن تحاط علما بأن منشأة الرغاوي سيليك قررت االنسحاب من  (ب)

دا تكاليف دعم زائ اُ،أمريكي اُ دوالر 30.000مبلغ بالفعل ، وأعيد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ُ أمريكي اُ دوالر 2.250الوكالة البالغة   االجتماع الثالث والثمانين. فيبالمنشأة  ، المرتبطلليونيدو ا

 (83/26 )المقرر

 (ثة( )يونيبالشريحة الثال –سورينام: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 من الوثيقة. 162إلى  154الفقرات من الرئيس االنتباه إلى استرعى  .113

 

 يذية:اللجنة التنف قررتو .114

راخيص أن تحاط علما بالتقرير عن الجهود التي بذلتها حكومة سورينام لتعزيز نظام إصدار ت (أ)

 لوثيقةا، المقدم من اليونيب، والوارد في في البلد ورصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

 

التمويل في ات طلب( الذي يفيد بأن اللجنة التنفيذية لن تنظر في 1)ج()81/51أن تعيد تأكيد المقرر  (ب)

كربونية فلوروإطار الشريحة األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو

ذ أن تنفقق والقضايا المحددة في تقرير التحجميع لسورينام إال بعد أن تعالج حكومة سورينام 

 االستيراد والتصدير.وحصص تعزيز نظم إصدار تراخيص لاإلجراءات ذات الصلة 

 

 (83/27)المقرر 

 

ية قطاعالخطة الطلب إلغاء  - : خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولىتونس

 واليونيب وحكومة فرنسا(وتحديث االتفاق )اليونيدو المنزلية تكييف الهواء لصناعة أجهزة 

أن ، حددت الممثلة وردا على استفسار .من الوثيقة 172الى  163الى الفقرات  نتباهممثلة األمانة اال استرعت .115

لم يصرف ، وروعاتوحدة إدارة المشالتقنية وتكاليف  ةللمساعدقليلة ومحدودة األموال التي صرفتها اليونيدو كانت 

 .ئاتأي مبلغ للمنش

 

 :اللجنة التنفيذية ررتوق .116

تكييف الهواء لصناعة أجهزة  يةقطاعالخطة الأن تحاط علما بالطلب المقدم من حكومة تونس لحذف  (أ)

فذ بواسطة اليونيدو وحكومة فرنسا من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد تنالذي  ةالمنزلي

خطة الالمدرجة في نشئات جميع المأن مع اإلشارة الى  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس

قدرات استنفاد من طن  4,36) 22-أزالت استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربونقد  يةالقطاع

 األوزون(؛

 حاط علما كذلك:توأن  (ب)

ُ  دوالراُ  513.275دوالر أمريكي الذي يتألف من  1.206.919بأن مبلغ  (1) وتكاليف  أمريكيا

زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  أمريكياُ، دوالراُ  81.462المشروع البالغة  إدارةوحدة 

41.632  ُ زائدا تكاليف دعم دوالراُ أمريكياُ،  505.000لليونيدو، ومبلغ دوالراُ أمريكيا
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ُ  65.550الوكالة البالغة  من حيث تم االتفاق عليها التي  ،لحكومة فرنسادوالراُ أمريكيا

سوف تزال من االتفاق المبرم  ةالمنزليء تكييف الهوالصناعة أجهزة  يةقطاعالخطة لالمبدأ ل

 بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية؛

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  فيالخطة المعدلة لقطاع خدمة التبريد المتضمنة  (2)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

في  الوارد ،ة تونس واللجنة التنفيذيةأن أمانة الصندوق أجرت تحديثا لالتفاق بين حكوم (3)

خطة الألف لبيان إزالة  -2 تذييلالتغييرات في ال وتحديدا، الحالي التقريرب الثالثالمرفق 

 ،التي تنفذ بواسطة اليونيدو وحكومة فرنسا ةتكييف الهواء المنزلي ية لصناعة أجهزةقطاعال

 -8وإزالة التذييل  ، وتمديد فترة المرحلة األولى؛والتعديالت على الجدول الزمني للتمويل

أن  إلشارة إلىل 16الفقرة  هيوإضافة فقرة جديدة ؛ 12واإلشارة إليه في الفقرة ألف 

 ؛االجتماع الثاني والسبعين فياالتفاق الذي تم التوصل إليه  حلاالتفاق المحدث يحل م

وروكربونية المواد الهيدروكلوروفل أن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة (ج)

 ؛2020إلى عام  2018من عام 

دوالرا أمريكيا الى الصندوق المتعدد  898.976اليونيدو وحكومة فرنسا إعادة مبلغ  إلىتطلب أن  (د)

ُ  دوالراُ  340.237وهو المبلغ الذي يتألف من  ،االجتماع الرابع والثمانين فياألطراف  ، أمريكيا

ُ  دوالراُ  21.792المشروع البالغة  إدارةوتكاليف وحدة  زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،أمريكيا

ُ  دوالراُ  25.342 ُ  دوالراُ  454.087و ،لليونيدو أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،أمريكيا

ُ  دوالراُ  57.518 والمتعلقة بخطة قطاع تكييف الهواء المنزلي التي ووفق  ،لحكومة فرنسا أمريكيا

ين األولى والثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد عليها كجزء من الشريحت

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 (83/28)المقرر 

مواد الجزء الخامس: مشروعات إيضاحية لبدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي لل

 (72/40الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق )المقرر 

 االحترار إحداث مشروعات إيضاحية لبدائل ذات قدرة منخفضة علىالقسم من الوثيقة المتعلق ب باالنتقال إلى .117

لوكاالت أن ابء األعضاالرئيس أبلغ ، العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

احية. ات ايضلمشروعين ودراسة جدوى واحدة وتقارير مرحلية عن تنفيذ سبعة مشروع نهائيةالمنفذة قدمت تقارير 

ى، حيث ر أخروأوصت األمانة بإلغاء مشروع واحد من السبعة مشروعات هذه وتمديد تاريخ االنتهاء لمدة ستة أشه

ات شروعمتنفيذ  وأعرب أحد األعضاء عن شكره لجميع الذين اشتركوا في وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ.

 المشروعاتولمعنية اوأعدوا الصيغة النهائية لها. وأوصى بأن التقارير النهائية للمشروعات اإليضاحية أعاله الفئة 

إلى  نتقاللال ةيّمقجع ااإلحدى عشر المنجزة سابقا، والتي تم نشرها على الموقع الشبكي لألمانة، ينبغي أن تعمل كمر

 ة على إحداث االحترار العالمي.البدائل ذات القدرة المنخفض

طاع قمصر: توضيح خيارات منخفضة التكلفة للتحول إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في 
 رغاوي البوليوريثان لدى صغار المستخدمين )يوئنديبي(

 من الوثيقة. 190إلى  178نتباه إلى الفقرات من استرعى ممثل األمانة اال .118
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 اللجنة التنفيذية: رتقرو .119

إلى ل حوتلأن تحاط علما بالتقرير النهائي األولى عن توضيح الخيارات المنخفضة التكلفة ل (أ)

التكنولوجيات غير العاملة بالمواد المستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار 

نديبي والوارد في الوثيقة ئالمقدم من اليو ،المستخدمين في مصر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

ن تمدد، على أساس استثنائي، وبعد أن الحظت التقدم الكبير المتحقق حتى اآلن، موعد االنتهاء من أ (ب)

على أساس الفهم  2019يوليه/ تموز  31المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله حتى 

 ؛بأال يقدم أي طلب آخر لتمديد تنفيذ المشروع

المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، ير النهائي للمشروع اليوئنديبي أن يقدم التقر إلىأن تطلب  (ج)

مع مالحظة أن يتضمن تفاصيل عن المقارنة بين مواصفات األجهزة  ،لالجتماع الرابع والثمانين

األصلية مقابل الوحدات المنخفضة التكلفة الرشيدة، وأداء األجهزة خالل االختبار بما في ذلك نظم 

بشأن فائدتها  صياتل االختبار، ونتائج استخدام األجهزة الجديدة والتوالرغاوي المستخدمة خال

 لصغار المستخدمين.

 (83/29)المقرر 

 

 د التبريداح موامنطقة أوروبا وآسيا الوسطى: تطوير مركز إقليمي للتميز في مجال التدريب واالعتماد وإيض
 مرحلي )االتحاد الروسي(قرير ت -البديلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي 

 من الوثيقة. 200إلى  191استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  .120

 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .121

لتدريب واالعتماد للتميز في مجال اأن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المركز اإلقليمي  (أ)

أوروبا  منطقةالمنخفضة القدرة على االحترار العالمي في البديلة واإليضاحات بشأن غازات التبريد 

المقدم من حكومة االتحاد الروسي والوارد في الوثيقة  ،وآسيا الوسطى

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

الى المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، تاريخ انتهاء المشروع على أساس استثنائي،  ،أن تمدد (ب)

أساس الفهم بأال على ، مشيرة الى التقدم الكبير المحرز حتى اآلن، 2019ول ديسمبر/ كانون األ 31

 المشروع؛ تنفيذ ديدميقدم أي طلب آخر لت

 حكومة االتحاد الروسي تقديم التقرير النهائي عن المشروع المشار إليه في الفقرة إلىأن تطلب  (ج)

 ين.)أ( أعاله في موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس والثمان الفرعية

 (83/30)المقرر 

 
لقدرة اوذات  الكويت: المشروع اإليضاحي لتقييم أداء التكنولوجيا الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون

 المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في تطبيقات تكييف الهواء )يوئنديبي(
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لى سؤال يتعلق وأجابت أيضا عمن الوثيقة.  206إلى  201استرعت ممثلة األمانة االنتباه إلى الفقرات من  .122

ن في جد اآلبالصعوبات التقنية التى واجهها المشروع، موضحة أن معايير استخدام األجهزة ذات العالقة ال تو

 الكويت.

 

  :اللجنة التنفيذية قررتو .123

 

 ي الخاليةلعالمإلغاء المشروع اإليضاحي لتقييم أداء التكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحترار ا (أ)

  ؛الكويتمن الهيدروكلوروفلوروكربون في تطبيقات تكييف الهواء في 

 اُ دوالر 293.000االجتماع الرابع والثمانين وهو مبلغ  فيوأن تطلب من اليوئنديبي إعادة األموال  (ب)

غاء المشروع المتعلق بإل دوالرات أمريكية 20.510زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ،أمريكي

 .المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله

 (83/31)المقرر 
 

المغرب: مشروع إيضاحي بشأن استخدام تكنولوجيا رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات 
طاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم غير مستنفدة لألوزون في ق

 )اليونيدو(

 من الوثيقة. 212إلى  207استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  .124

 

 اللجنة التنفيذية أن: وقررت .125

تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي بشأن استخدام تكنولوجيا رغوة البنتان  (أ)

منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع رغاوي 

المقدم من اليونيدو والوارد في  ،البوليوريثان في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المغرب

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الوثيقة 

 30إليه في الفقرة الفرعية )أ( الى  موعد استكمال المشروع المشار ، على أساس استثنائي،تمددأن  (ب)

مع مالحظة التقدم الكبير في التنفيذ والقابلية المحتملة لتكرار النتائج في العديد  2019سبتمبر/ أيلول 

 ؛بأال يقدم أي طلب آخر لتمديد تنفيذ المشروععلى أساس الفهم ، 5من بلدان المادة 

لمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله في اليونيدو أن تقدم التقرير النهائي ل إلىتطلب أن  (ج)

 االجتماع الخامس والثمانين. بحلولاالجتماع الرابع والثمانين، وإعادة جميع األرصدة المتبقية 

 (83/32 )المقرر

المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي بشأن الترويج لغازات التبريد القائمة على الهيدروفلوروأوليفين 
القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة المرتفعة في  ذات

 البيئة المحيطة )اليونيدو(

 من الوثيقة. 218إلى  213استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  .126

 

 :اللجنة التنفيذية وقررت .127
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تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي بشأن الترويج لغازات التبريد القائمة على أن  (أ)

الهيدروفلوروأوليفين ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لقطاع تكييف الهواء في 

قدم من اليونيدو درجات الحرارة المرتفعة في البيئة المحيطة المنفذ في المملكة العربية السعودية، الم

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11والوارد في الوثيقة 

تمدد، على أساس استثنائي، موعد االنتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله  (ب)

مع مالحظة التقدم الكبير في التنفيذ والقابلية المحتملة لتكرار ، 2019ديسمبر/ كانون أول  31حتى 

 على أساس الفهم بأال يقدم أي طلب آخر لتمديد تنفيذ المشروع؛، 5عديد من بلدان المادة النتائج في ال

تطلب من اليونيدو أن تقدم التقرير النهائي عن المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله في  (ج)

اع السادس موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس والثمانين وأن تعيد األرصدة المتبقية بحلول االجتم

 والثمانين.

 (83/33)المقرر 

 
المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي لمصنعي أجهزة التكييف لتطوير أجهزة تكييف الهواء للنوافذ 

 والمجمعة باستخدام غازات تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي )البنك الدولي(

ار إلى أن نماذج من الوثيقة. وكتوضيح إضافي، أش 235إلى  219استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  .128

استخدمت دائرتين لغازات التبريد ونظرا لقابلية غاز التبريد  كيلو واط 100-70أجهزة تكييف الهواء ذات القدرة 

R-290 ضمن  ذج األكبر حجمامل لخفض الشحنة في النماالعالية لالشتعال، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الع

 كم للدائرة على النحو الوارد وصفه في معايير السالمة. 5الحدود البالغة 

 

 :اللجنة التنفيذية وقررت .129

يضاحي لمصنعي أجهزة التكييف اإلتحاط علما، مع التقدير بالتقرير النهائي عن المشروع أن  (أ)

مجمعة باستخدام غازات تبريد ذات قدرة منخفضة على لتطوير أجهزة تكييف الهواء للنوافذ وال

المقدم من البنك الدولي والوارد في  ،في المملكة العربية السعوديةالمنفذ إحداث االحترار العالمي 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الوثيقة 

الفقرة الفرعية تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تأخذ في االعتبار التقرير المشار إليه في أن  (ب)

في إعداد المشروعات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المجمعة  5)أ( أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

 باستخدام غازات التبريد منخفضة القدرة على االحترار العالمي.

 (83/34)المقرر 

 

امل دام كعباستخ ي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإيضاحالمملكة العربية السعودية: مشروع 
 )يونيدو( لمحيطةاإرغاء الهيدروفلوروأوليفين في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة 

 

 .من الوثيقة 246إلى  236ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من استرعى  .130

 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .131
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إلزالة المواد  يضاحيالمشروع اإلأن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ  )ا(

الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام كعامل إرغاء الهيدروفلوروأوليفين في تطبيقات رغوة الرش 

المقدم من في المملكة العربية السعودية، المنفذ في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11اليونيدو والوارد في الوثيقة 

أن تمدد، على أساس استثنائي، وبعد اإلحاطة بالتقدم المحرز حتى اآلن، موعد االنتهاء من  )ب(

على  ،2019أكتوبر/ تشرين أول  31المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، حتى 

 أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع؛

في  ،أعاله )أ( في الفقرة الفرعية مشار إليهلب من اليونيدو تقديم التقرير النهائي للمشروع الأن تط )ج(

 موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين.

 (83/35)المقرر 

 
بيقات تايلند: مشروع إيضاحي في شركات النظم للرغوة من أجل صياغة البوليوالت سابقة الخلط لتط
 لعالميرغاوي البولي يوريثان بالرش باستخدام عامل إرغاء ذي قدرة منخفضة على إحداث االحترار ا

 )البنك الدولي( 

 الوثيقة.من  259إلى  247استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  .132

 

 التنفيذية: اللجنة قررتو .133

بالتقرير النهائي المقدم من البنك الدولي عن المشروع اإليضاحي في  ،أن تحاط علما، مع التقدير (أ)

الرش بدورين من دور النظم في تايلند لتشكيل بوليوالت سابقة الخلط لتطبيقات رغاوي البوليوريثان 

الوارد في الوثيقة  ،االحترار العالمي اثعلى إحد ةمنخفضذي قدرة  إرغاءباستخدام عامل 

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛ 

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تأخذ في االعتبار التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة  (ب)

 إرغاءفي إعداد مشروعات رغاوي الرش بعامل  5الفرعية )أ( أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

 ن.ليفيالهيدروفلوروأويعتمد على 

 (83/36)المقرر 

 

منطقة غرب آسيا: مشروع إيضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي 
 واليونيدو( اليونيب) (PRAHA II)ترتفع فيها درجة حرارة البيئة 

 من الوثيقة. 267إلى  260استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  .134

 

 :اللجنة التنفيذية توقرر .135

تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع أن  (أ)

المقدم  ،(PRAHA-IIتكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا )

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11من اليونيب واليونيدو والوارد في الوثيقة 
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موعد استكمال المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعاله  ، على أساس استثنائي،تمددأن  (ب)

من أجل استكمال اختبار نماذج أجهزة تكييف الهواء،  2019نوفمبر/تشرين الثاني  15حتى 

، خاطر ونشر نتائج المشروعوالتحقق من نتائج اختبارات تحقيق أمثل استخدام ونموذج تقييم الم

 ؛على أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع

تطلب من اليونيب واليونيدو تقديم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أن  (ج)

 بحلولاألرصدة المتبقية جميع في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين وإعادة أعاله 

 االجتماع الخامس والثمانين.

 (83/37 )المقرر

 ركزيتكييف الهواء الم خدامها فيالكويت: دراسة جدوى تقارن ثالث تكنولوجيات من نوع آخر الست
 يونيب واليونيدو(ال)

 من الوثيقة. 274إلى  268استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  .136

 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .137

تقارن بين ثالث تكنولوجيات من نوع آخر  بالتقرير النهائي لدراسة الجدوى التيأن تحاط علما  (أ)

في الوثيقة  دم من اليونيب واليونيدو والواردالمق ،في تكييف الهواء المركزي في الكويت هاستخدامال

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

مشروع لدراسة الجدوى لأن تؤكد مرة أخرى أن اليونيب واليونيدو سوف يقدمان تقرير استكمال ا (ب)

 الجتماع الرابع والثمانين؛في اوإعادة أي أرصدة  ،في الفقرة الفرعية )أ( أعاله المشار إليه

على تقديم معلومات محدثة عن اإلجراءات  ،من خالل اليونيب واليونيدو ،أن تشجع حكومة الكويت (ج)

 نتيجة لدراسة الجدوى الجتماع قادم للجنة التنفيذية. االتي اتخذته

 (83/38)المقرر 

 

بونية روفلوروكردروكلوالجزء السادس: تغيير الوكالة المنفذة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهي

 واألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للفلبين

 

طلب  -نية التمكي واألنشطة)المرحلة الثانية( الفلبين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 لتغيير الوكالة المنفذة )البنك الدولي(

 

 من الوثيقة. 280إلى  275ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  استرعى .138

 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .139

ن خطة م انيةأن تحاط علما بطلب حكومة الفلبين نقل جميع أنشطة اإلزالة المدرجة في المرحلة الث (أ)

لتدريجي اتخفيض واألنشطة التمكينية لل ،لهذا البلد إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 يدو؛للمواد الهيدروفلوروكربونية التي خططت مبدئيا لكي ينفذها البنك الدولي إلى اليون
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 لبين:ية للفالهيدروكلوروفلوروكربونوفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  (ب)

أن البنك الدولي قد أعاد بالفعل إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع تحاط علما أن  (1)

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  1.010.023الثالث والثمانين، المبلغ 

ُ أمريكي اُ دوالر 70.701بقيمة   PHI/PHA/80/INV/103)، المرتبط بالشريحة األولى ا

and PHI/PHA/80/TAS/102)؛) 

 أن توافق على: (2)

ليف دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكا 1.010.023تحويل إلى اليونيدو المبلغ  -أ

ُ  70.701دعم الوكالة بقيمة  مرتبط المعتمد للبنك الدولي، الدوالراُ أمريكيا

 ؛(PHI/PHA/80/INV/103 and PHI/PHA/80/TAS/102)بالشريحة األولى 

دوالر أمريكي،  1.740.034تحويل من البنك الدولي إلى اليونيدو التمويل بقيمة  -ب

ُ أمريكي اُ دوالر 121.802باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  عتمد من ، الما

 ؛التمويل الثانية والثالثة حيث المبدأ، المرتبط بشريحتي

نة واللج المبرم بين حكومة الفلبين أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قد حدثت االتفاق (3)

على  بونية،التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر

لف لكي أ -2والتذييل  9، وخاصة الفقرة الحالي التقريرب الرابعالنحو الوارد في المرفق 

ي أضيفت لكي الت 17الفقرة تبين نقل العناصر المخططة أصال للبنك الدولي إلى اليونيدو، و

تماع ن االجأن البنك الدولي توقف عن كونه الوكالة المنفذة الرئيسة اعتبارا م شير إلىت

تماع في االج الذي تم التوصل إليهاالتفاق وأن االتفاق المحدث حل محل  ،الثالث والثمانين

 الثمانين؛

بموجب فيما يتعلق باألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة  )ج(

 :(+PHI/SEV/80/TAS/01)لصندوق المتعدد األطراف ل المساهمات اإلضافية

ُ أمريكي اُ دوالر 225.992 بالفعل أن تالحظ أن البنك الدولي أعاد (1) لى تكاليف إ، باإلضافة ا

ُ أمريكي اُ دوالر  15.819دعم الوكالة بقيمة   ن؛ ، في االجتماع الثالث والثمانيا

ُ ريكيأم راُ دوال 225.992 الرصيد المتبقي البالغإلى اليونيدو أن توافق على تحويل  (2) ، ا

صالً للبنك المعتمد أ دوالراُ أمريكياُ، 15.819باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 

 .بموجب المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف الدولي

 (83/39)المقرر 

 

 الجزء السابع: طلبات تمديد األنشطة التمكينية

 

 من الوثيقة. 284إلى  281األمانة االنتباه إلى الفقرات من ممثل  استرعى .140

 

 لجنة التنفيذية:ال قررتو .141
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بونية وروكرأن تحاط علما بطلبات تمديد األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفل (أ)

من  15ي الجدول فالمدرجين  5بلدا من بلدان المادة  51المقدمة من الوكاالت المنفذة المعنية  لعدد 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الوثيقة 

 31حتى  بونيةللتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكر وتمديد تاريخ اإلنجاز لألنشطة التمكينية (ب)

نغوال أل 2020يونيه/ حزيران  30لغانا وليسوتو وزمبابوي، وحتى  2019ديسمبر/ كانون األول 

بيا وأرمينيا وبوتان والبوسنة والهرسك وبوركينا فاسو والكاميرون وشيلي والصين وكولوم

مبيا ة وإكوادور وإريتريا وفيجي وغابون وغايكوالكونغو وكوستاريكا والجمهورية الدوميني

نيجيريا ويبيا لديف والمكسيك ومنغوليا ونامموغواتيماال وجامايكا وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا و

ين رينادغومقدونيا الشمالية وباالو وبيرو والفلبين ورواندا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر 

تركيا ونس وورينام وتايلند وتوغو وترينيداد وتوباغو وتوالسنغال وصربيا والصومال والسودان وس

ت لوكاالاوتركمانستان وأوروغواي وزامبيا، على أساس أنه لن يتم طلب أي تمديد آخر وأن تقدم 

مقرر قا للتقريرا نهائيا، وف تة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع،المنفذة والثنائية، في غضون س

 )ب(. 81/32

 (83/40)المقرر 

 

مسة خ تتألف منالتي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1 إلى الوثيقةالتفتت اللجنة التنفيذية  لقد .142

ديها لعن المشروعات التي تضمنتا تقارير الّتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.2إلى الوثيقة  أجزاء و

 بالصين. تتعلق متطلبات إبالغ معينة

والتحقق واإلنفاذ الحالية وفقا التفاقات خطة إدارة إزالة  استعراض نظم الرصد واإلبالغ الجزء األول:
 ديبي واليونيباليوئن)أ(( ) 82/71و  82/65استهالك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرران 

 واليونيدو والبنك الدولي(

ات التي تتم دراسة نظرية عن النظام الحالي لرصد استهالك عوامل اإلرغاء في الشرك الجزء الثاني:
 ية التحققومنهج مساعدتها في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )ج(( )البنك الدولي( 82/67)المقرر 

من الوثيقة  94إلى  19استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات من  .143

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1 الغ نظم الرصد واإلبجميع الخطوات المتخذة لتعزيز . وقال إنه بينما

لمزمعة اشبكة ال، فقد برز ثالث منها على أنها مجدية على وجه الخصوص: مهمةوالتحقق واإلنفاذ في الصين ستكون 

ر حكومة الصين وقرا 2019رصد المواد المستنفد لألوزون في الجو، وإنشاء ست مختبرات اختبار بحلول نهاية عام ل

 كلوريد الميثيل.إنتاج موارد ضخمة لتحسين رصد رباعي كلوريد الكربون في مؤسسات  صخصيبت

 اء عملياتي: إجروقال ممثل األمانة إن وزارة اإليكولوجيا والبيئة في الصين ربما ترغب في النظر فيما يل .144

ليات ميل عمصغير من المؤسسات وأخذ عينات االختبار من عدد صغير من المنتجات لتك لعددتفتيش دورية مستقلة 

مرافق لمحتمل للحقق االتفتيش بواسطة مكاتب اإليكولوجيا والبيئة المحلية؛ ورصد مصانع رباعي الكلورو إيثيلين؛ والت

 ون.فدة لألوزلمستنااألولية للمواد  األكبر والمتكاملة من أجل الحصول على فهم أفضل لكيفية رصد استخدامات المواد

دة لمستنفوبعد إصدار الوثيقة، قدمت حكومة الصين معلومات إضافية عن نظامها لرصد وإدارة المواد ا .145

ين . وسلط الضوء على التزام حكومة الصUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.2لألوزون، الوارد في الوثيقة 

وزون. تنفدة لألالمس نفاذ صارم من أجل مكافحة اإلنتاج غير المشروع للموادباتخاذ تدابير شاملة للرصد واإلدارة وإل

د على لتأكياوقد شددت حكومة الصين على أن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمر بلحظة حرجة وأعادت 

 استعدادها للعمل مع الصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ العمل المخطط.
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اردة في )ج(، قدمت حكومة الصين دراسة نظرية، الو82/67نة أيضا أنه عمال للمقرر وقال ممثل األما .146

 ، التي وصفت القدرة على الرصد والتحقق من إزالة الموادUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1الوثيقة 

ية قتراح منهجامع ، المستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان. وحدد التقرير ما يلي: الفجوات في ذلك النظام

 ع المتعلقلمشروللتحقق من استخدام المواد المزالة مع معالجة تلك الفجوات؛ وتكثيف العقوبات على السلوك غير ا

خدام يئة؛ واستوالب بالمواد المستنفدة لألوزون؛ وعمليات تفتيش عبر إقليمية والتعاون فيما بين مكاتب اإليكولوجيا

 ب.141-نوكربواجعة مبيعات اإليسوسيانات مع اإلنتاج الوطني للهيدروكلوروفلورتحليل سنوي لرصيد الكتلة في مر

طاع رغاوي قفي تها التي تم إزال الخاضعة للرقابةوقال إن األمانة تدعم المنهجية للتحقق من استخدام المواد  .147

موقع. بار في الالختتيش واالبوليوريثان المقترحة في الدراسة النظرية وتدعم الجهود لتحسين التسجيل في عمليات التف

بيئة لوجيا والإليكوواقترح ممثل األمانة أن تواصل حكومة الصين اإلبالغ عن نتائج جهود الرصد التي تبذلها مكاتب ا

ك في تقارير المراجعة المالية في فيها، وذل 11-المحلية، بما في ذلك الحاالت التي تم اكتشاف الكلوروفلوروكربون

ة خطة إدار يثان فيقطاع رغاوي البوليورخطة التقارير المرحلية السنوية للمرحلة الثانية من  المستقبل أو في إطار

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.

مختبرات  شاء ستومع الترحيب بالتدابير الجديدة فيما يتعلق برصد المواد المستنفدة لألوزون في الجو وإن .148

م تعينات قد خذ الأضاء عما إذا كان يمكن تنفيذ تلك التدابير في أقرب وقت وما إذا كان لالختبار، تساءل أحد األع

ا، ، وسلطاتهافزهابالفعل. والتمس المزيد من المعلومات بالعالقة إلى مكاتب اإليكولوجيا والبيئة، بما في ذلك حو

يضا أطلبت شر نتائج التفتيش. ووتواتر عمليات التفتيش، وكيف سيتم تمويل عمليات التفتيش هذه وكيف سيتم ن

كاتب معلومات إضافية تتعلق بالعقوبات. وتساءل العضو عن الرصد اآلني لرباعي كلوريد الكربون ودور م

ف ستستمر فة كياإليكولوجيا والبيئة ووزارة اإليكولوجيا والبيئة في نظام الحصص. وأعرب أيضا عن رغبته في معر

فاذ وتيرة إن ما هياد الخاضعة للرقابة الموجودة في البوليوالت سابقة الخلط، والصين في رصد إنتاج واستخدام المو

 العقوبات القائمة.

 الطبيعةجلة  في م المنشوران 2019و 2018عامي  اريرالنقاط التي تم إثارتها. وكان تقوأيد أعضاء آخرون  .149

نبعاثات من شرقي الا ، بما في ذلك11-روكربونبشأن الزيادة غير المتوقعة والثابتة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلو

تعلق يصين فيما مة الالصين استنادا إلى رصد الجو يدعو إلى قلق كبير. وبينما تم تقدير اإلجراءات التي اتخذتها حكو

 82/65لمقررين في ا بتعزيز التشريعات بشأن المواد المستنفدة لألوزون، وأن التقارير المقدمة قد استوفت المتطلبات

طاع فاذ في قآليات اإلن وبينما كانت وبصفة خاصة،)أ(، ما زال هناك حاجة إلى القيام بمزيد من العمل. 82/71و

ذلك  رغاوي البوليوريثان واضحة، سيكون من المفيد توفير وضوح إضافي بخصوص القطاعات األخرى، بما في

ام عد إتميمكن تمويل عمليات التفتيش ببشأن: عدد عمليات التفتيش التي سيتم إجراؤها، ومن سيجريها وكيف 

ة إعداد خط لمفيدالمشروعات. ولوحظ أن التقارير المقدمة كانت تشكل أساسا طيبا للمناقشة واقترح أنه سيكون من ا

 رصد شاملة من شأنها أن تساعد مع اإلبالغ في االجتماعات في المستقبل.

، كانت مفيدة 2019المنعقدة في بيجين في مارس/آذار ولوحظ أن حلقة العمل األخيرة بشأن بناء القدرات،  .150

ع الحالي قد ي االجتمايها ففلتأكيد االستدامة طويلة األجل إلزالة المواد الخاضعة للرقابة، وأن التقارير التي يتم النظر 

ال بعدد قة مثأظهرت كيفية اقتراح حكومة الصين لمعالجة المسألة. ومع ذلك، مازالت هناك بعض األسئلة، بالعال

واد المستنفدة محطة في الصين التي يمكن أن ترصد أيضا الم 1.000محطات رصد نوعية الهواء البالغ عددها حوالي 

ة ير األخيرلتقارالألوزون وما هي قدرة مكاتب اإليكولوجيا والبيئة على التحقق من االنبعاثات الممكنة. وفي ضوء 

د ءات فعالة لضمان مصداقية بروتوكول مونتريال والصندوق المتعدغي اتخاذ إجرا، ينب11-عن الكلوروفلوروكربون

أثيرت وجلة، ات التي تنتج المواد الخاضعة للرقابة مسمؤسساألطراف. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت جميع ال

سطة غ بوابالان اإلكمسألة تتعلق بكيفية إجراء عمليات التفتيش على مرافق اإلنتاج. وكان هناك تساؤل أيضا عما إذا 

 الكيانات الخاصة سيساعد في إنفاذ القواعد.
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ل المتثالوقالت ممثلة حكومة الصين إنه خالل السنوات الثالثين الماضية، بذلت الصين جهودا كبيرة  .151

ك الهدف. يق ذلاللتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. وقد عملت الصين مع أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل تحق

لكامل ثل باستمع بعناية للمقترحات المطروحة، ولكنها ترغب في التشديد على أن الصين كانت تمتوقالت إنها ت

-وروكربونوروفلاللتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. والصين ال تتسامح إطالقا مع اإلنتاج غير المشروع للكل

نين الصين. وأجرت مقارنة للحالة مع غير المشروع ينتهكون قوا 11-وهؤالء الذين ينتجون الكلوروفلوروكربون 11

فاذ بأن اإلن دراية المخدرات غير المشروعة. ولم يكن أعضاء اللجنة التنفيذية علىاإلنتاج واالستخدام والتجارة في 

ضافت . وأتجارةم والالصارم للقوانين المتعلقة بالمخدرات لم تكن كافية للقضاء على اإلنتاج غير المشروع واالستخدا

قترح ير التي تلتدابقشة ينبغي أن تركز على كيفية إعداد أكثر التدابير فعالية لمنع تلك األنشطة، ووصفت اأن المنا

ة سيتم جديد الصين القيام بذلك. وشرحت أن الميزانية قد تم تخصيصها إلنشاء شبكة رصد الجو، وأن ست مختبرات

ا إليكولوجياتب ات التفتيش المحلية. وسيتم دعم مكتوافرها لمكاتب اإليكولوجيا والبيئة من شأنها أن تجري عمليا

 دنوقالت إنه ع والبيئة بواسطة وزارة اإليكولوجيا والبيئة، التي ستستمر أيضا في إجراء عمليات تفتيش متخصصة.

ى لعلماء علكرت ااكتشاف أي من االنتهاكات، سيتم اإلعالن عنها علنا لتكون بمثابة رادع لآلخرين. وفي الختام، ش

ن المهم مت أنه نه بالرغم من أن الصين كانت تتخذ إجراءات، فهذه ليست مشكلة البلد وحدها. وأضافإلهم قائلة عم

قعة لجميع األعضاء في أسرة األوزون أن يعملوا معا لحل المشكلة المتمثلة في االنبعاثات غير المتو

 .11-لكلوروفلوروكربونل

د من ن المزياإلجراءات التي اتخذتها، ولكنهم حثوا على أوأشاد العديد من األعضاء بحكومة الصين على  .152

تخدمين المس العمل ينبغي القيام به لضمان عدم اضمحالل إنجازات الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك تتبع

لن يتم فواد، خارج الصين للمواد المنتجة غير المشروعة الخاضعة للرقابة. وإذا لم يكن هناك طلب على تلك الم

 عتماد علىن االمتاجها. غير أن أحد األعضاء أشار إلى التحدي الذي يواجه بلدان أخرى، والذي ينبغي أن تتمكن إن

 للمنتجات التي تقوم بإستيرادها. صنوعية االختبار والترخي

 ئل.على إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية لمزيد من النظر في المساالتنفيذية اللجنة  ووافقت .153

جنة الل رتقرمنسق فريق االتصال تقريرا عن المسائل التي تمت مناقشتها، وبناء عليه،  وبعد ذلك، قدم .154

 التنفيذية:

 اإلنفاذ التالية التي ستنفذها حكومة الصين:إجراءت أن ترحب باإلجراءات التنظيمية و )أ(

 العقوبات بالنسبة لعدم امتثال المؤسسات لقواعد المواد الخاضعة للرقابة؛ وسيعزيادة وت (1)

تكثيف عمليات التفتيش على المؤسسات التي تستخدم حاليا المواد الخاضعة للرقابة أو التي  (2)

 استخدمت هذه المواد في السابق؛

 بيئة؛مكاتب اإليكولوجيا واللة بيش على المواد الخاضعة للرقاتتنفيذ خطط تف (3)

 زيادة تزويد مكاتب اإليكولوجيا والبيئة بأدوات الدعم واإلنفاذ؛ (4)

 مستخدمي المواد الخاضعة للرقابة؛لتسجيل وتتبع تطوير نظام إلكتروني  (5)

 زيادة تدريب ضباط الجمارك؛ (6)

رغاء من أجل تحديد حجم السوق بالنسبة اإلتحليل سنوي لرصيد الكتلة لمكونات إجراء  (7)

 الرغاوي؛ لقطاع
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 نشر نتائج عمليات التفتيش وزيادة التواصل مع الصناعة؛ (8)

أن تحيط علما مع التقدير بأن حكومة الصين ستنفذ اإلجراءات اإلضافية التالية لدعم إجراءاتها  )ب(

 لإلنفاذ:

 إنشاء شبكة رصد وطنية للجو للمواد الخاضعة للرقابة؛ (1)

 الختبار المواد الخاضعة للرقابة في المنتجات؛إضافية إنشاء ستة مختبرات  (2)

 ات إنتاج كلوريد الميثيل؛سؤسدفقات رباعي كلوريد الكربون في مرصد آني لت (3)

تنظر في المقترحات التالية لتكميل وتعزيز سمع التقدير بأن حكومة الصين أيضا أن تحيط علما  )ج(

 اإلنفاذ:إجراءات إجراءاتها التنظيمية و

 ع للجو من خالل نقل أو تعديل المعدات القائمة و/أو أخذ عينات من القوارير؛رصد سري (1)

 الحكومة الوطنية؛جانب ت من نحو اإلنفاذ على مستوى المقاطعا االتجاه المتزايد (2)

عدد ضباط الجمارك الذين تم تدريبهم أو  الؤشرات لألداء ألنشطة اإلنفاذ، مثإعداد م (3)

 عمليات التفتيش المنفذة؛

المواد الخاضعة للرقابة أو المنتجات التي  مستهلكي فرض حظر علىتوسيع العقوبات و (4)

 تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، حسب االقتضاء؛

المشاورات المنتظمة والمتكررة مع الصناعة والمؤسسات من أجل التأكد من ظروف  (5)

 السوق؛

 خاضعة للرقابة؛ اختبار عشوائي للمنتجات التي قد تحتوي على مواد (6)

رصيد الكتلة لسوق التبريد وتكييف الهواء لتحديد حجم السوق إجراء تحليل سنوي ل (7)

 والتحقق من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المبلغ عنه؛

اإلبالغ عن تفاصيل أنشطة اإلنفاذ، بما في ذلك قدرة المفاعل، وكمية المواد الخاضعة  (8)

لية ع، والسجالت ذات الصلة بشأن مشتريات المواد األوللرقابة الموجودة في الموق

 ومبيعاتها، وأي عقوبات ناتجة عن إجراءات اإلنفاذ؛

أن تحيط علما كذلك بأن حكومة الصين ستنظر في تعيين خبير استشاري من خارج الحكومة  )د(

حديد لتإلجراء دراسة )بما في ذلك بيانات كمية، عند توافرها، ومعلومات نوعية عن السوق( 

ير غخدام الظروف التنظيمية واإلنفاذ والسياسات أو ظروف السوق التي قد تؤدي إلى إنتاج واست

 ؛12-والكلوروفلوروكربون 11-مشروعين للكلوروفلوروكربون

أن تحيط علما أيضا بأن حكومة الصين ستقدم إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع والثمانين  )هـ(

طة األنش االجتماع السادس والثمانين، تقريرا عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذومرة أخرى في 

 الوارد وصفها أعاله؛
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أن تنظر في االجتماع الرابع والثمانين في األشكال الممكنة للعالج بالعالقة إلى اإلنتاج و/أو  )و(

 ؛2018في الصين بعد عام  11-االستهالك غير المشروع للكلوروفلوروكربون

في التمويل المستمر للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة أن تنظر في االجتماع الرابع والثمانين  )ز(

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج 

 الهيدروكلوروفلوروكربون.

 (83/41)المقرر 

 الصين. ك ممثليات المتحدة األمريكية وبعد ذلوعقب اعتماد المقرر، أدلى ببيانات ممثال اليابان والوال .155

 كانت اآلن 11-وأعاد ممثل اليابان التأكيد على أن مسألة االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون .156

ت سابق حفي في وقتمر صمعروفة جيدا في اليابان. وقد أدلى وزير البيئة في اليابان ببيان بالعالقة إلى المسألة في مؤ

في هذا و ال.وع. وأضاف أن الثقة المتبادلة بين األطراف تشكل عنصرا أساسيا لنجاح بروتوكول مونتريمن األسب

قد أزيلت من قبل، كان اآلن يتزايد مرة أخرى، وهو أمر  ، وهو مادة11-الصدد، وحقيقة أن الكلوروفلوروكربون

 طراف.د األالمانحة للصندوق المتعد يدعو لألسف، وخاصة بالنسبة لحكومة اليابان إذ أنها ثاني أكبر الجهات

 ق المتعددالصندو حكومته قد تحتاج إلى إعادة النظر في مساهمتها في حتى أنوقال إن المسألة خطيرة للغاية  .157

األطراف  متعددلصندوق اللاألطراف. وقد تجد حكومة اليابان أنه من الصعب االستمرار في التمويل على نطاق كامل 

ثر وأن كأومات ة سبب هذه المسالة. ومن أجل عدم حدوث ذلك، تحتاج حكومة اليابان إلى معلإذا كان لم يتم معالج

. حو السابقلى النها للصندوق المتعدد األطراف عتإلزالة شواغلها واالستمرار في مساهماترى المزيد من اإلجراءات 

 وفي هذا الصدد، يرى وفده أن القرار يعتبر خطوة مهمة.

 ةه منسقب تقام ات المتحدة األمريكية إن وفدها يشعر بالتقدير على العمل الشاق الذيالوالي ةوقالت ممثل .158

 نأوأشارت إلى  فريق االتصال للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، والجهود الخالصة لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية.

حدث نتيجة التي قد ت 11-وفلوروكربونوفدها لديه قلق بالغ إزاء األحجام العالية من االنبعاثات غير المتوقعة للكلور

سب يس فحلإلنتاج غير المشروع في الصين، وشرحت أن وفدها يفهم مصطلح "عالج" في المقرر على أنه ينطوي ل

تنشأ  ب التي قدلعواقعلى األنشطة التي قد تسهم في منع حدوث هذه الحالة في المستقبل، بل أيضا العقوبات المالية وا

نبعاثات غير المتوقعة . وتمثل اال11-تسببه االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربونمع حجم الضرر التي 

ادفنا من قبل في مؤسسات بروتوكول مونتريال واللجنة التنفيذية. ومن تصحالة لم  11-للكلوروفلوروكربون

اعد مكن أن تسية، يوبات المالبما في ذلك العق الضروري إيجاد مسار يوافق خطورة الحالة، ويعتقد وفدها أن العقوبات

 اللجنة التنفيذية على القيام بذلك.

 األعضاءوها حكومة الصين وهي تتطلع إلى العمل مع وفد الصين بذلتها للجهود التي يروأعربت عن تقد .159

بناء الثقة  بل من أجللمستقاآلخرين في اللجنة التنفيذية لتحديد األنشطة األخرى التي ربما يحتاج األمر إلى تنفيذها في ا

ا قد قق عمفي وفدها. وقالت إن وفدها يرى أن هذه هي الخطوة األولى في عملية طويلة وشجعت الصين على التح

 حدث، وكيفية حدوثه ولماذا حدث، من أجل ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

ا مع هي قامت بذوأعربت ممثلة الصين عن شكرها الخالص لمنسقة فريق االتصال على العمل الشاق ال .160

من  السابقين يوميننظرائها من الواليات المتحدة األمريكية والوفود األخرى على عملها الشاق المتواصل على مدى ال

مكن لتي ياأجل التوصل إلى قرار. وشرحت أن وفدها يفهم مصطلح العالج على أنه يعني اإلجراءات المستقبلية 

جراءات للرجوع إلى ، وليست اإل11-المتوقعة للكلوروفلوروكربون اتخاذها لحل المشكلة المتمثلة في االنبعاثات غير

 تأثيرات اإلجراءات السابقة للتعويضات، إذ أن ذلك يقع خارج نطاق البروتوكول واالتفاقية.
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رغاوي والجزء الثالث: تقارير مراجعة الحسابات عن قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات 

ديبي واليونيب، ( )اليوئن82/17لية الثانية وخدمة التبريد والمذيبات )المقرر البوليوريثان وعوامل العم

 واليونيدو، والبنك الدولي(

من الوثيقة   186إلى  95الى الفقرات  نتباهاال األمانةممثلة  استرعت .161

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1. 

 

ت لتنفيذية ظلأن اللجنة ا مفادهاأعرب أحد األعضاء عن وجهة نظر ممثلة األمانة، من تقديم هذا الوعقب  .162

لمشروعات لة بالمدة عشر سنوات، متساهلة بشدة في السماح لحكومة الصين باالحتفاظ باألرصدة غير المنفقة المتص

الغة منفقة البلغير ا . وأشار الى أنه لو كانت األموالاألموالقدم عدة مواعيد وخطط إلنفاق هذه تالموافق عليها وأن 

يق التزامات على تحق 5المادة بلدان ت قد ساعدت الكثير من مليون دوالر أمريكي قد أعيدت على الفور، لكان 59

ال الصرف ستكمالاالمتثال الخاصة بها بموجب بروتوكول مونتريال. وأشار الى أنه ال يحبذ تمديد الموعد النهائي 

. ومن وجهة نظر 2018وعد النهائي الذي حددته اللجنة التنفيذية بنهاية عام مشيرا الى أن البلد لم تستطع تحقيق الم

اقترح و فاذ.العضو فإن األرصدة غير المنفقة كانت تتصل بصورة مباشرة بمسألة الرصد واإلبالغ والتحقق واإلن

 .الهثاني أعوالالجزءين األول المسائل في إطار لنظر في الرئيس أن تناقش المسألة في فريق االتصال المنشئ ل

 

تاج عن قطاعات إنإرجاء النظر في تقارير مراجعة الحسابات اللجنة التنفيذية  قررتوبعد ذلك،  .163

ين في الص اتلمذيبالكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليوريثان وعوامل العملية الثانية وخدمة التبريد وا

 .إلى االجتماع الرابع والثمانين

 (83/42)المقرر 

 و()ج(( )اليونيد 82/18الجزء الرابع: خطة القطاع إلزالة استهالك بروميد الميثيل )المقرر 

  من الوثيقة 201إلى  187إلى الفقرات من  نتباهالرئيس اال استرعى .164

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1. 

 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .165

 أن تحيط علماً بما يلي: )أ(

تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل في التقرير الختامي عن  (1)

الوارد في الوثيقة ومن اليونيدو،  الصين، المقدم

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1؛ 

باستثناء أي إعفاءات  2018عدم اإلبالغ عن أي استهالك لبروميد الميثيل في الصين لعام  (2)

 عليها األطراف في بروتوكول مونتريال؛ لالستخدامات الحرجة التي وافقت

 أن تطلب إلى حكومة الصين واليونيدو: )ب(

المطلوب بموجب المقرر  2018أن يدرجا في التحقق من إنتاج بروميد الميثيل لعام  (1)

 بروميد الميثيل؛ستهالك )هـ( الكميات المستخدمة ال82/19
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وز االجتماع الرابع والثمانين بما يتماشي أن يقدما تقرير إتمام المشروع، في موعد ال يتجا (2)

 )ج(.82/18والمقرر 

 (83/43)المقرر 

 

 ونيدو()ج( و )د(( )الي 82/19الجزء الخامس: خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل )المقرر 

 من الوثيقة 213إلى  202إلى الفقرات من  نتباهممثل األمانة اال استرعى .166

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1 وأشار إلى أن حكومة الصين قد أوضحت، بعد إصدار الوثيقة، أن .

بين سبما هو مصها حة وأن المبالغ المرتبطة بذلك قد أعيد تخصييسلطة الجمارك لديها بالفعل نظام للمعلومات اإلدار

تأخير في قطاع والاالستياء إزاء تمديد خطة ال من الوثيقة. وبعد هذا التقديم، أعرب أحد األعضاء عن 3في الجدول 

لصحي اتنفيذ اآلليات الالزمة لضمان عدم تحويل إنتاج بروميد الميثيل المخصص ألغراض التغذية والحجر 

 .خاضعة للرقابة واالستخدامات السابقة على الشحن إلى استخدامات أخرى

 :اللجنة التنفيذية وقررت .167

ً بالتقرير المرحل (أ) نظام المعلومات اإلدارية وإدماجه في برنامج  إعدادي عن عقد أن تحيط علما

الرصد واإلشراف الذي ستنفذه سلطة الجمارك، وبتحديث خطة العمل من أجل ضمان الرصد 

من  انالمستدام طويل األجل لبروميد الميثيل بعد إتمام خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل، المقدم

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1قة في الوثي اناليونيدو والوارد

االجتماع الرابع والثمانين، تحديثا  فيحكومة الصين، من خالل اليونيدو، أن تقدم  إلىأن تطلب  (ب)

برنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه سلطة الجمارك، المشار إليه في الفقرة بللعقد الخاص 

 الفرعية )أ( أعاله؛ 

ل اليونيدو، أن تدرج تحديثا فيما يتعلق بنظام وسم وتتبع أن تطلب إلى حكومة الصين، من خال (ج)

بروميد الميثيل في التقرير السنوى عن حالة تنفيذ خطة قطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل الذي سيقدم 

 .82/19إلى االجتماع الرابع والثمانين تماشياً مع المقرر 

 (83/44)المقرر 

 

 2019التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام )ب(    

 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/12ي الرصد والتقييم الوثيقة وظفقدمت كبيرة م .168

 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .169

ً ب (أ) الوارد في الوثيقة  2019لعام  اتالمشروع نجازالمجمع عن إتقرير الأن تحاط علما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/12؛ 
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 نجازإقارير تالثنائية والمنفذة على أن تقدم، في االجتماع الرابع والثمانين، أن تحث الوكاالت  (ب)

اب في ألسبا، وتقديم االمشروعات لالتفاقات متعددة السنوات والمشروعات الفردية المستحق تقديمه

 ؛احالة عدم تقديمه

من حصتها من  أن تحث الوكاالت الرئيسة والمتعاونة على تنسيق أعمالها عن قرب في االنتهاء )ج(

ت لمشروعاابتقديم تقارير إنجاز الرئيسية المشروعات لكي تسمح للوكالة المنفذة  نجازتقارير إ

 المكتملة وفقا للجدول الزمني،

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروسا شاملة وواضحة ومكتوبة بصيغة جيدة عند  )د(

 تقديم تقاريرها عن إنجاز المشروعات؛ 

وأن تدعو جميع المشتركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات متعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى  )هـ(

عات لمشروامراعاة الدروس ذات الصلة المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات عند إعداد وتنفيذ 

 المستقبلية.

 (83/45)المقرر 

 

 من جدول األعمال: تخطيط األعمال 8البند 
 

 2021-2019تحديث لحالة تنفيذ خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد األطراف للفترة )أ(     

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13ممثل األمانة الوثيقة  قدم  .170

 اللجنة التنفيذية: قررتو .171

ً  (أ)  :بما يلي أن تحاط علما

 الواردة 2021-2019تحديث لحالة خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13في الوثيقة 

الث اع الثأن أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتم (2)

ُ يأمريك اُ دوالر 64.200دوالر أمريكي، شاملة  1.849.684والثمانين بلغت قيمتها   ا

 ؛ 2021-2019لألنشطة غير المدرجة في خطط أعمال الفترة 

وزون دات األومع التقدير، التقارير المقدمة من اليونيدو عن المناقشات التي أجريت مع وح (3)

لمقرر لى النحو المطلوب في االوطنية فيما يتعلق بنتائج تقييمات األداء النوعي، ع

 )ب(.82/8

 (83/46)المقرر 

 

 )ب(      تأخيرات تقديم طلبات الشرائح

 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14دم ممثل األمانة  الوثيقة ق .172
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ة ع حكوممأيد بعض األعضاء، بمالحظة الجهود المتكررة التي بذلتها اليونيدو للتوصل إلى ترتيبات و .173

ية لوروكربونكلوروفالمواد الهيدروالجزائر على مدار عدة سنوات، أيدوا إلغاء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

ة، حيث زائريلهذا البلد. ومع ذلك، رأى آخرون أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود للحصول على رد من السلطات الج

ة حكوم كان من المهم التغلب على أي صعوبات تواجهها في وقت مبكر. وعرض العديد من األعضاء التواصل مع

لموقع ة في اسياق االجتماعات اإلقليمية، وطلب أحدهم أن تجري اليونيدو زيارالجزائر بخصوص هذا المسألة في 

 لتحديد سبب عدم التواصل.

 

شروعات، ، الذي ينص على إجراء تدريجي إللغاء الم26/2واسترعى أحد األعضاء االنتباه إلى المقرر  .174

 السنوات. ةدواقترح أن تنظر اللجنة في اعتماد إجراء صارم مماثل إللغاء االتفاقات متعد

 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .175

 

 اإلحاطة علما بما يلي: (أ)

التقرير عن تأخيرات تقديم طلبات الشرائح الوارد في الوثيقة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14؛ 

بموجب خطط إدارة إزالة المواد تأخيرات تقديم طلبات الشرائح معلومات عن  (2)

مم نامج األفرنسا وألمانيا واليابان وبرالهيدروكلوروفلوروكربونية، المقدمة من حكومات 

 ؛المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة واليونيدو والبنك الدولي

 

دارة إبشرائح خطط  تتعلقبلداً(  39من أصل  19نشاطاً )لعدد  70من أصل  34تم تقديم  (3)

مانين في والث لثاثإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها إلى االجتماع ال

 مواعيدها؛

 

مواد الة الت الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تأخر تقديم طلبات شرائح خطط إدارة إزأشار (4)

كون له يلن  2019الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها إلى أول اجتماع في عام 

د ما  يوجال، والتأثير، أو ال يحتمل أن يكون له تأثير، على االمتثال لبروتوكول مونتري

 ل؛ونترياميشير إلى عدم امتثال أي من البلدان المعنيين لتدابير الرقابة في بروتوكول 

 

 مطالبة األمانة بما يلي: (ب)

إرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بشأن القرارات المتخذة بخصوص تأخيرات تقديم  (1)

 ؛الحالي التقريرب الخامس طلبات الشرائح الواردة في المرفق

وتقديم  26/2ر مقرواستعراض اإلجراء الحالي إللغاء المشروع على النحو الوارد في ال (2)

جراء على اإلذا هتقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين عن كيفية تطبيق 

 ات متعددة السنوات،االتفاق

كانون  /ديسمبر 21المؤرخ على الخطاب  حكومة الجزائروفي حال عدم استالم األمانة ردا من  (ج)

، إلغاء المرحلة األولى 2019أغسطس/ آب  30، بحلول كبير الموظفينالذي أرسله  2018األول 

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر، تجدر اإلشارة إلى أنه تستطيع 
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زالة المواد الحكومة تقديم طلب تمويل إلعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إ

الهيدروكلوروفلوروكربونية في اجتماع مقبل للجنة التنفيذية، وأن تطالب اليونيدو بإعادة أي 

 أرصدة من المرحلة األولى في االجتماع الرابع والثمانين.

 (83/47)المقرر 

 

 من جدول األعمال: مقترحات المشروعات 9البند 
 

 استعراض المشروعاتنظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل  (أ)

 

ل بينها خالتلتي تم االقضايا النظرة العامة على الوثيقة المتعلقة بأثناء عرض البند الفرعي، أوضح الرئيس أن  .176

أثناء  ي مشاكلأخص ممثل األمانة، مع العلم بأنه لم يتم تحديد لتألفت من أربعة أقسام. ثم  استعراض المشروعات

استعراض المقترحات المقدمة إلى االجتماع، المعلومات عن طلبات التمويل الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/15. 

 

د لمواا تقارير التحقق من امتثال البلدان ذوي حجم االستهالك المنخفض التفاقات خطط إدارة إزالة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

جتماع ل في االبرامج العمتعديالت التوصية بإدراج طلبات التمويل إلعداد تقارير التحقق في فيما يتعلق ب .177

عمليات  ستكمالالوالوكاالت المنفذة أعرب عن شواغل إزاء قصر الوقت المحتمل المتاح للبلدان الرابع والثمانين، 

في  ع الالحق،جتما، وخاصة في حالة بلدان جزر المحيط الهادئ. وإذا كان سيتم النظر في تمويل التحقق في االالتحقق

إلى  ستحق تقديمهابل تقديم طلبات الشرائح المق، مع تقديم تقارير التحقق التي ستكتمل 2019ديسمبر/ كانون األول 

 .حققبضعة أشهر إلجراء عمليات الت ، فلن يتاح لهؤالء البلدان سوى2020أول اجتماع في عام 

لبات ن إدراج طمتتمكن ة المعنية، أكد ممثل األمانة أن الوكاالت سمنفذوبعد التشاور مع الوكاالت الثنائية وال .178

لموافقة ن. وعند اثمانيالتمويل لجميع تقارير التحقق في تعديالت برامج عمل كل منها المقدمة إلى االجتماع الرابع وال

في هادئ ط الحيمال جزرلبلدان ، يمكن أن تحدد اللجنة أنه يستحق تقديم تقارير التحقق برنامج العملت على تعديال

تقديم لمستحقة الاية، نفس الوقت الذي تقدم فيه المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

 .2020في ثاني اجتماع للجنة التنفيذية في عام 

 

ل كرامج عمل بديالت لجنة التنفيذية أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أن تدرج في تعال قررتو .179

ُ أمريكي اُ دوالر 30.000منها، المستحق تقديمها في االجتماع الرابع والثمانين، تمويال قدره  تكاليف اإلضافة إلى ب، ا

فاسو  لبوركينا بونيةة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر، لتقارير التحقق للمرحلة األولى من خطط إدارالوكالة دعم

حدة( المو –وكمبوديا وجزر كوك وغواتيماال وهندوراس وكيريباتي وليسوتو وجزر مارشال وميكرونيزيا )واليات 

ة إدار ةخط ية منتقارير التحقق للمرحلة الثانوجنوب السودان وتوفالو وفانواتو، ول يوناورو ونيو والجبل األسود

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنغوال وأرمينيا.

 (83/48)المقرر 
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 مشروعات وأنشطة مقدمة للموافقة الشمولية

متعلقة لطلبات الايلي:  اللجنة التنفيذية على أن ترفع من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية ما وافقت .180

حة ا، والشريمبوديلخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ك بالشريحة الرابعة من المرحلة األولى

ابعة من شريحة الر، والالثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باكستان

لبات ي تلك الطنظر ففريقيا، وأن تالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جنوب أ

ض يخفتنشطة الأ)د( من جدول األعمال، المشروعات االستثمارية؛ وطلب المساعدة التقنية لتمكين 9في إطار البند 

من  (2)ج()9د البن التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الجمهورية العربية السورية، وعلى النظر فيه في إطار

 لثانوياالمنتَج ؛ وطلب إعداد المشاريع لمراقبة انبعاثات 2019نامج عمل اليونيب لعام جدول األعمال، بر

 وعلى النظر فيه في إطارفي قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك،  23-الهيدروفلوروكربون

 23-وروكربونثانوي الهيدروفلبتكنولوجيات الرقابة على المنتج ال ذات الصلة)ج(، الجوانب الرئيسية 12البند 

 (.82/85)المقرر 

 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .181

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية بمستويات التمويل  (أ)

، مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم الحالي التقريرب السادس المبينة في المرفق

 المقابلة، والشروط التي أرفقتها بها اللجنة التنفيذية؛المشروعات 

أن تحيط علماً بأن األمانة قد قامت بتحديث االتفاق بين حكومة موزامبيق واللجنة التنفيذية، الوارد  (ب)

خط  لإلشارة إلىألف -2 ألف و-1تذييلين الو 1الفقرة ، وتحديداً الحالي التقريرب السابعفي المرفق 

نقح للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونقطة البداية للتخفيضات المجمعة أساس االمتثال الم

خطة إدارة إزالة ل المقابل في تمويل المرحلة األولىالمستدامة في استهالك هذه المواد والتغيير 

ن االتفاق المحدَّث يحل التي أضيفت لإلشارة إلى أ 16المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والفقرة 

 يه في االجتماع السادس والستين؛تفاق الذي تم التوصل إلمحل اال

تتضمن الموافقة الشمولية، بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، موافقة على أن  (ج)

 .الثامن بالتقرير الحاليالمالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدة على النحو الوارد في المرفق 

 (83/49)المقرر 

 التعاون الثنائي    (ب)

 

ليابان التي تتألف من طلبين من حكومتي ألمانيا وا UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/16 الوثيقة الرئيسقدم  .182

 لة الموادرة إزانصر التمكيني للمرحلة الثانية من خطة إداخدمة التبريد وتكييف الهواء والعيتعلقان بخطة قطاع 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

لثنائية في ابعدم تعويض تكاليف المشروعات  علمااللجنة التنفيذية  أحاطتأدناه،  83/55 رونظرا للمقر .183

 .االجتماع الثالث والثمانين
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 برامج العمل )ج(

 

 2019لعام  (اليوئنديبيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )برنامج عمل  )1(

 

ئنديبي نشاطا مقدمة من اليو 14، التي تضمنت UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/17قدم ممثل األمانة الوثيقة  .184

ن خطة نية متتألف من خمسة طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، وطلبين إلعداد المشروعات للمرحلة الثا

زالة إطة إدارة ة من خوأربعة طلبات إلعداد المشروعات للمرحلة الثالث الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 

ة في ة الشموليموافقالهيدروكلوروفلوروكربونية التي ووفق عليها جميعا كجزء من قائمة المشروعات المقدمة لل المواد

عداد ات إلطلبثة وثال ،أعاله نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض المشروعات،)أ(، 9إطار البند 

التي سيجري  في أندونيسيا ولبنان وباكستان )ز(78/3ر وكربون إعماال للمقرالمشروعات المتعلقة بالهيدروفلور

 النظر فيها بصورة إفرادية.

لتقديمات ام تكن ل، يستحق النظر فيهاوفيما يتعلق بالطلبات إلعداد المشروعات، قال بعض األعضاء إنه بينما  .185

حو نطيته على تم تغالذي لم يوفقا للمقررات السابقة للجنة التنفيذية. وأعرب عن قلق إزاء قطاع المبردات المنزلية 

لمشروعات حات اكاف في المشروعات التي وافقت عليها بالفعل اللجنة التنفيذية، وكان هناك اهتمام باستالم مقتر

م، ند اإلتماع شروعدونيسيا، قال ممثل اليوئنديبي إن الم. ولدى تقديم توضيح بشأن الطلب إلنىبالنسبة لقطاعات أخر

 الي في قطاع المبردات المنزلية سريع النمو في إندونيسيا.سييسر تنفيذ تعديل كيغ

، قال بعض ي لبنانففي وحدات المبردات التجارية للسوبرماركت  R-404Aتحويل الطلب لوفيما يتعلق ب .186

م ة استالالمرونة في الموافقة على المشروع شريطبعض األعضاء إن المشروع يستحق النظر فيه وينبغي تطبيق 

نه إخر آعضو  على تعديل كيغالي بواسطة جهة اإليداع في مقر األمم المتحدة في نيويورك. وقال صك تصديق البلد

رات السابقة للجنة التنفيذية، ينبغي عدم صرف أي تمويل إضافي للمشروعات المتعلقة روفقا للمق

 بالهيدروفلوروكربون في لبنان إلى أن تتسلم جهة اإليداع صك التصديق على تعديل كيغالي.

روعات اللجنة لتنفيذية عدم الموافقة على طلبات إعداد المش قررتوبعد المناقشات غير الرسمية،  .187

 للمشروعات التالية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية:

 في إندونيسيا؛ أ في تصنيع المبردات المنزلية134-تحويل الهيدروفلوروكربون )أ(

، Leon Industries S.A.R.Lفي وحدات المبردات التجارية للسوبرماركت في  R-404Aتحويل  )ب(

 في لبنان؛

كسائل تبريد في تصنيع المجمدات  R-600a/R-290أ إلى 134-التحول من الهيدروفلوروكربون )ج(

ر في ، الهوPAK Elektron Limited، والمبردات المنزلية، ومبردات المياه في سريعة التبريد

 .باكستان

 (83/50المقرر )

 

 2019لعام  (اليونيببرنامج األمم المتحدة للبيئة )برنامج عمل  (2)

 

نشاطا قدمها اليونيب،  33، التي تضمنت UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/18 قدم ممثل األمانة الوثيقة .188

الثانية من خطط طلبا لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وثمانية طلبات إلعداد المشروع للمرحلة  23وتتألف من 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمت الموافقة عليها كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة 
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، نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها خالل استعراض أعاله )أ( من جدول األعمال9ة في إطار البند الشمولي

لألنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية في تقنية ال مساعدةلل االمشروعات، وطلب

 االجمهورية العربية السورية كان قد أزيل من قائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة شمولية عليها وطلب

، ورية العربية السوريةمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمه ثانيةإلعداد مشروع للمرحلة ال

 .التي سيتم النظر فيها على نحو إفرادي

أن  ليونيباوطلب أحد الممثلين تحديثا عن الوضع األمني في الجمهورية العربية السورية. وأوضح ممثل  .189

وئنديبي ري لليالمتحدة تعمل اآلن في البلد، وأن اليونيب سيعمل عن كثب مع المكتب القط األممعددا من وكاالت 

 مان تنفيذ األنشطة بكفاءة.لض

 اللجنة التنفيذية: قررت، التوضيحوبعد هذا  .190

من خطة إدارة إزالة المواد  ثانيةلمرحلة اللالموافقة على طلب إعداد مشروع  (أ)

ُ أمريكي اُ دوالر 30.000الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية بقيمة  زائد تكاليف  ا

ُ أمريكي اُ دوالر 3.900دعم الوكالة البالغة  ها الوكالة ، مع مالحظة أن اليونيدو ستُعد، بوصفا

تخدام ية باسالمتعاونة، المكون االستثماري من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

 التمويل الموافق عليه من قبل؛

اد الموافقة على طلب المساعدة التقنية لألنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من المو (ب)

ائد تكاليف ز اُ،أمريكي اُ دوالر 250.000الهيدروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية بقيمة 

ُ أمريكي اُ دوالر 17.500دعم الوكالة البالغة  ما يتماشى مع ، من المساهمات الطوعية اإلضافية، با

 (.2)أ()81/31المقرر 

 (83/51)المقرر 

 

 2019للتنمية الصناعية )اليونيدو( لعام برنامج عمل منظمة األمم المتحدة  (3)

و، التي تتضمن ثمانية أنشطة مقدمة من اليونيد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/19عرض الرئيس الوثيقة .191

كربونية، فلوروستة طلبات إلعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو تتألف من

موافقة ة، تمت الكربونيالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو للمرحلةوطلباً واحداً إلعداد المشروع 

ً في إطار قائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية في إطار البند  )أ( من جدول 9عليها جميعا

ً واح عات،المشرو استعراض أثناء تبيّنها تمّ  التي القضايا على عامة نظرة، أعاله األعمال داً إلعداد المشروع وطلبا

نتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في في قطاع إ 23-للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

 بتكنولوجيات صلةال ذات الرئيسية الجوانب)ج( من جدول األعمال، 12المكسيك، الذي تقرر النظر فيه في إطار البند 

 .(82/85المقرر ) 23-الهيدروفلوروكربون الثانوي المنتج على الرقابة

 

 )د(  المشروعات االستثمارية

 يةكربونإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو طالشريحة للمرحلة األولى/المرحلة الثانية من خط اتطلب

)يونيب  (لرابعةالشريحة ا – خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى: كمبوديا

 ويونديبي(
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ألمانة اممثل  طلب أحد األعضاء توضيحا يتعلق بطابع وأثر برنامج الحوافز للمستعملين النهائيين. وأوضح .192

ستعملين ام الموذلك لتشجيع استخد ،أجهزة تكييف الهواء المنزلية الصغيرة الستبدالأن برنامج الحوافز قد صمم 

. وتتألف الحوافز من تخفيضات للمشترين للمعدات. 32-النهائيين لوحدات نوافذ قائمة على الهيدروفلوروكربون

 لطاقةوصاحب البرنامج حملة لزيادة الوعى ركزت على حماية األوزون والفوائد الناجمة عن خفض تكاليف ا

المعدات الجديدة بنيين على العمل ف. وتم تدريب ال22-هيدروكلوروفلوروكربونباستخدام معدات غير قائمة على ال

 32-معدات الهيدروفلوروكربون يوقامت الوحدة الوطنية لألوزون برصد متلق 32-الهيدروفلوروكربونالقائمة على 

 لتوثيق أثر برنامج الحوافز.

 اللجنة التنفيذية: قررتو .193

 دارة إزالةخطة إ تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى منأن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن  (أ)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا؛

خطة إدارة إزالة المواد أن توافق على الشريحة الرابعة للمرحلة األولى من  (ب)

 دوالراُ  274.250عند مبلغ  2022-2019الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

 اُ دوالر 13.000تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائد اُ،أمريكي اُ دوالر 100.000يتألف من أمريكياُ، 

ُ أمريكي  11.250الغة تكاليف دعم الوكالة الب زائد دوالراُ أمريكياُ، 150.000ومبلغ  ،لليونيب ا

 نديبي على أن يكون من المفهوم:ئلليودوالراُ أمريكياُ 

 استهالك في قطاع الخدمة فقط؛أن كمبوديا لديها  (1)

أن يوفر نيي الخدمة وفاستدامة تدريب للمستعملين النهائيين أن يعزز برنامج الحوافز  (2)

 ون النهائيون تمويال للمشاركة في البرنامج؛عملالمست

رحلية المرير ين النهائيين في التقاستعملالمعلومات عن تنفيذ برنامج الحوافز للم تدرجأن  (3)

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المقدمة عند طلب شرائح 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل.

 (83/52)المقرر 

 

 )المرحلة تكييف هواء الغرفخطة قطاع  –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )اليونيدو( (منقحال التقرير المرحلي –األولى 

نقح التي تحتوي على التقرير المرحلي الم UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/22األمانة الوثيقة  ممثلعرض  .194

وكربونية روفلورالغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوعن خطة قطاع تكييف هواء 

 للصين.

باستخدام  تصنيعإزاء انخفاض مستوى ال قلقعن وخالل المناقشة التي تلت ذلك، أعرب أحد الممثلين  .195

ح لمقترانظام الحوافز ورغم أن لة لتصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف. بشأن خطوط اإلنتاج المحوّ  تكنولوجيات جديدة

تكاليف التشغيل اإلضافية قد يوفر التشجيع على المدى القصير، مازالت المسائل الهيكلية طويلة المدى تحتاج إلى ل

الحوافز الذي اقترحته األمانة كان منطقيا وجديرا بالدعم، نظرا للوقت الالزم  نظامن إمعالجة. وقال بعض الممثلين 

نه ال ينبغي صرف تكاليف التشغيل إد عظيم. وقال ممثل آخر للسوق من أجل وصول التكنولوجيات الجديدة إلى حش

ماليين وحدة سنويًا واستفسر عما إذا  7وحدات تكييف الهواء أقل كثيرا من الهدف المقدر  صنيعاإلضافية عندما يظل ت

 كان أولي اعتبار لمعايير تركيب تكنولوجيات مختلفة من أجل ضمان خضوع الجميع لمعايير متساوية. 
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كاليف تحوافز  نظامالتنفيذية أن ترجئ، إلى االجتماع الرابع والثمانين، مواصلة النظر في اللجنة  قررتو .196

مواد لخطة قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الالتشغيل اإلضافية 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

 (83/53)المقرر 

 

 –ولى خطة قطاع خدمة التبريد )المرحلة األ –المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة  الصين:

 )اليونيب وحكومة اليابان( التقرير المرحلي عن إتمام المشروع(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/22من الوثيقة  27استرعى الرئيس االنتباه إلى الفقرة  .197

لثمانين، ابع وااللجنة التنفيذية أن تطلب إلى حكومة الصين واليونيب أن يقدما، إلى االجتماع الر وقررت .198

رة ة إدامعلومات محدثة عن مستوى األموال المصروفة بموجب خطة قطاع خدمة التبريد للمرحلة األولى من خط

طراف في دد األلة إلى الصندوق المتعإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد، وأن يعيدا أي أرصدة محتم

 االجتماع الخامس والثمانين.

 (83/54)المقرر 

 انية(حلة الث)المر االستراتيجية الجامعة –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان(

مسحوبة قطاع رغاوي البوليسترين ال –: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصين

 )اليونيدو وحكومة ألمانيا( لشريحة الثالثة(ا –بالضغط )المرحلة الثانية 

ناعي لهواء الصخطة قطاع التبريد وتكييف ا –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصين: 

 )اليوئنديبي( لشريحة الثالثة(ا –ي )المرحلة الثانية والتجار

 

مكين نامج التخطة قطاع خدمة التبريد وبر –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 وحكومة اليابان( )اليونيب وحكومة ألمانيا الثة(الشريحة الث –)المرحلة الثانية 

 –ة ة الثانيخطة قطاع المذيبات )المرحل –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )اليوئنديبي( الشريحة الثالثة(

ها ، التي تعرض الطلبات التي أعيد تقديمUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/22عرض ممثل األمانة الوثيقة  .199

عات صين للقطاية للة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونللشرائح الثالثة في إطار المرحلة الثانية من خط

تبريد، ة الوخدم التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري،التالية: رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، و

الثاني  عالجتمااألنشطة اإلضافية والمصروفات المنجزة منذ ا معوالمذيبات. وتضمن كل طلب تقريرا مرحليا محدثا 

 والثمانين، وخطة تنفيذ سنوية للشريحة التالية.

ات ـرة في انبعاثـوعقب العرض، قالت إحدى الممثالت إنه في ضوء مسألة الزيادة الكبي .200

من الصين، فإن لدى وفدها شواغل إزاء استدامة التخفيضات في المواد المستنفدة لألوزون  11-الكلوروفلوروكربون

يل من الصندوق المتعدد األطراف. واقتُرحت إجراء مراجعة مستقلة، بتمويل من الصين، التي تحققت باستخدام تمو

وضع خطة عمل  يمكنووكيفية منع حدوثه مرة أخرى في المستقبل. للتأكد من كيفية حدوث هذا الموقف وسببه، 
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مواد المستنفدة لألوزون مفصلة لإلشارة إلى الطريقة التي سيقوم بها الطرف بحل القضايا المحددة ورصد تخفيضات ال

في المستقبل. وفي حين أن رغبة حكومة الصين في الدخول في مناقشات مفتوحة واتخاذ إجراءات أولية استجابة لهذه 

وباإلضافة إلى المسألة أمر مشجع، فإن بلدها ال يستطيع، في الوقت الحاضر، دعم تقديم التمويل للمشاريع في الصين. 

عن الضرر الملحق في البيئة بسبب االنبعاثات غير المتوقعة.  هناك حاجة إلى تعويض ربما كانت ذلك، الحظت أن

إدارة إزالة المواد  ةوأيد ممثل آخر هذا الموقف، قائال إن بلده ال يستطيع الموافقة على شرائح جديدة لخط

 مونتريال. ض مصداقية بروتوكولالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أن يتم توضيح األمر، ألن ذلك سيقوّ 

مراجعة االتفاق للمرحلة الثانية من اللجنة التنفيذية أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانين النظر في  قررتو .201

طلبات الشرائح الثالثة من خطة قطاع رغاوي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين و

خدمة التبريد قطاع وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، وخطة  ، وخطة قطاع التبريدبالضغطالبوليسترين المسحوبة 

وبرنامج التمكين، وخطة قطاع المذيبات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 (83/55)المقرر 

 

يونيب ) لثالثة(االشريحة  - خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى :الكويت

 ويونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/29ممثل األمانة الوثيقة عرض  .202

ان وليوريثإلنتهاء من المشروعات في القطاعين الفرعيين لرغاوى البا بشأن تمديد تاريخ اطلب توضيحو .203

ان ذا ك، وما إينروعالمش ينواالستهالك المزال المرتبط بهذ ،وقطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط

ستنطبق  2018 سيجرى تعديله. وقدم ممثل األمانة شرحا بأن أهداف عام 2020االستهالك األقصي المسموح به لعام 

بسبب وجود  ،2019ت المرتبطة باالزالة مجدولة لالنتهاء منها في عام ، بالرغم من أن المشروعا2020عام على 

 عدم تيقن متعلق بتأخيرات ممكنة.

عليه ألول  في المائة من مجموع المبلغ الموافق 25نسبة  قل عنح سؤال حول معدل الصرف، الذي يوتم طر .204

. وأجاب 2020عام شريحتين، في ما يتعلق بالعمل الذي يتعين تنفيذه في الفترة المؤدية إلى طلبات شرائح مجدولة ل

نشطة ن جميع األقة بأالموافق عليها قد تم االلتزام بها وأن الوكالة المنفذة على ث ممثل اليونيب بأن جميع األموال

 .2020بموجب أول شريحتين سيجرى االنتهاء منها قبل طلب الشريحتين الثالثة والرابعة في عام 

 اللجنة التنفيذية: قررت، في ما بين األعضاء عقب مناقشات غير رسميةو .205

 دارة إزالةإخطة  حلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى منأن تحاط علما بالتقرير المر (أ)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكويت؛

ربونية فلوروكخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروأن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من  (ب)

زون طن من قدرات استنفاد األو 254,51، مع هدف استهالك يبلغ 2020إلى عام  2018من عام 

 ؛2020و 2019لعامى 

بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية، المحدّث االتفاق  عديلأن تحاط علما بأن األمانة قد قامت بت (ج)

ألف، ليعكس الهدف الجديد وجدول -2، خاصة التذييل الحالي التقريرب التاسعالوارد في المرفق 

، ليشير إلى أن االتفاق المعدل المحدث يحل 16حلة األولى، والفقرة التمويل المعدل وتمديد فترة المر

 محل الذي تم التوصل إليه في االجتماع الرابع والسبعين؛
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 22-نالهيدروكلوروفلوروكربوأن تحاط علما بالتزام حكومة الكويت بحظر استيراد واستخدام  (د)

رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط إبتداء من ي قطاع فب 142-الهيدروكلوروفلوروكربونو

وكربون الهيدروكلوروفلور، الذي يتصادف مع االنتهاء من إزالة 2020ديسمبر/كانون األول  31

 رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط؛من تطبيقات 

خطة إدارة إزالة المواد أن توافق على الشريحة الثالثة للمرحلة األولى من  (ه)

غ عند مبل 2020-2019فلوروكربونية للكويت وخطة تنفيذ الشريحة للفترة الهيدروكلورو

ُ أمريكي اُ دوالر 73.839زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 1.054.845  لليونيدو؛ ا

من  ألولىأن تطلب من حكومة الكويت، من خالل اليونيب، عند طلبها الشريحة الرابعة للمرحلة ا (و)

ة ألنشطاخطة عمل تتناول جميع  درج، أن تالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطة إدارة إزال

ن أم هفلاأساس ، على في خطة العمل هذه المتبقية في قطاع خدمة التبريد، مع ميزانيات األنشطة

ألف من -2إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستتحقق عند المستوى المحدد في التذييل 

 بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية.ث المعدّل المحدّ االتفاق 

 (83/56)المقرر 

 

 (ةنهائيوال لثالثةالشريحة ا –المغرب: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى 

 )اليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32قدم ممثل األمانة الوثيقة  .206

 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .207

تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة أن  (أ)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب؛

أن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)

 ؛2020الى عام  2017من عام 

ا بأن األمانة قد أجرت تحديثا لالتفاق بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية الوارد في أن تحاط علم (ج)

ألف لبيان خط -2ألف و-1 نوالتذييال، 2و 1 تانوخاصة الفقرالحالي، التقرير ب العاشرالمرفق 

طن بقدرات استنفاد  51,35مقدار باألساس المعدل للهيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق االمتثال 

التي أضيفت لبيان أن االتفاق المحدث يحل مكان  16والفقرة  ،األوزون وتمديد فترة المرحلة األولى

 االجتماع الخامس والستين؛ فياالتفاق الذي تم التوصل إليه 

أن تطلب من حكومة المغرب واليونيدو تقديم التقارير المرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المتصل  (د)

وتقارير التحقق الى أن تتم  ،المشروع تماماإلى أن يتم شريحة الثالثة والنهائية على أساس سنوي بال

 إتمامالموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير 

 ؛2022 عام المشروع لالجتماع األول من اللجنة التنفيذية في
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من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد واألخيرة يحة الثالثة أن توافق على الشر (ه)

 35.000 بقيمة 2020-2019الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

ُ  دوالراُ  2.625زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  اُ،أمريكي اُ دوالر  لليونيدو. أمريكيا

 (83/57)المقرر 

 

دو )يوني نية(الشريحة الثا –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية  باكستان:

 ويونيب(

 ن حالةعطلب أحد األعضاء معلومات عن التغييرات المقترحة في خط األساس لباكستان والتمس توضيحا  .208

لى معدل إالقة األنشطة في القطاعين الفرعيين لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغاوي البوليوريثان بالع

أيضا  سؤال المؤسسات في البلد. وطرح الصرف، فضال عن الطريقة التي استخدمها اليونيدو في صرف األموال إلى

 التمويل لمعيار األداء األدني لكفاءة استخدام الطاقة المذكور في التقرير المرحلي. عن

وشرح ممثل األمانة أن حكومة باكستان قد استعرضت خط أساس البلد إلدراج استهالك  .209

االمتثال كنقطة بداية للتخفيضات  ب. ونظرا ألن الحكومة قد اختارت خط أساس142-الهيدروكلوروفلوروكربون

بين  ي االتفاقيير فالمجمعة المستدامة، فقد أدى التغير في خط األساس الموافق عليه بواسطة اجتماع األطراف إلى تغ

ألساس من الممكن للوكالة ب في خط ا142-الحكومة واللجنة التنفيذية. وقد جعل إدراج الهيدروكلوروفلوروكربون

تماع إلى االج تأجل لى االجتماع الثالث والثمانين مقترح مشروع للرغاوي المسحوبة بالضغط، والذيالمنفذة أن تقدم إ

 روع.المش الرابع والثمانين بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بعد بين الوكالة المنفذة واألمانة بشأن خصوصيات

ت لمؤسساابتخصيصها إلى  وفيما يتعلق بصرف األموال، قال ممثل األمانة أن اليونيدو لم تصرف أموال .210

ن أرقام عبلغت الفردية. وبدال من ذلك، أجرت اليونيدو مشتريات سائبة للمعدات، وأعطتها بعد ذلك للمؤسسات، وأ

لتقرير امانة أن ل األمثبشأن األموال التجميعية. وفيما يتعلق بمسألة المعيار األدنى لكفاءة استخدام الطاقة، أوضح م

عن جميع األنشطة المنفذة بالعالقة إلى خطة إدارة إزالة المواد معلومات  المرحلي تضمن

تخدم أية لم تسالهيدروكلوروفلوروكربونية، وليس فقط تلك األنشطة الممولة بواسطة الصندوق المتعدد األطراف. و

النسبة الطاقة ب تخدامأموال من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلعداد المعيار األدنى لكفاءة اس

 لباكستان.

ريات في المائة ألن حكومة باكستان طلبت أن المشت 25وشرح ممثل اليونيدو أن مستوى الصرف بلغ  .211

 .2019 ارأي/ومؤسسات رغاوي البوليوريثان تؤجل إلى نهاية مايو الحراريةالمعدات المتعلقة بتحويل مؤسسات 

 التنفيذية: اللجنة وقررت .212

 لي:اإلحاطة علما بما ي )أ(

إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى للمرحلة الثانية من خطة  (1)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان؛

أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث االتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية، على  (2)

والتذييلين  2و 1 تينالي، وتحديدا: الفقربالتقرير الح الحادي عشرالنحو الوارد في المرفق 

طن من قدرات استنفاد األوزون  248,11ألف لبيان خط أساس البلد وقدره -2ألف و-1

قد  16من بروتوكول مونتريال؛ وأن الفقرة  7على النحو المبلغ عنه بموجب المادة 
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اع السادس أضيفت لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق المبرم في االجتم

 والسبعين؛

إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة  )ب(

، بقيمة 2020-2019، وخطة تنفيذ الشريحة المصاحبة للفترة لوروفلوروكربونيةالهيدروك

 الةدوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوك 1.979.852دوالر أمريكي، تتألف من  2.344.418

ُ  دوالراُ  138.590بقيمة  ُ  دوالراُ  200.000ليونيدو، و أمريكيا ف دعم الوكالة ، زائد تكاليأمريكيا

ُ  دوالراُ  25.976بقيمة   ليونيب. أمريكيا

 (83/58)المقرر 

 

رابعة( يحة الالشر – خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى: جنوب أفريقيا

 )يونيدو(

ساس على أ طلبت معلومات بشأن المشروع لبيان وفورات الطاقة والتكاليف خالل تشغيل نظم تبريد قائمة .213

ساس أعلى  مواد خالية من المواد المستنفدة لألوزون وذات احتمالية احترار عالمى منخفضة مقابل نظم قائمة

ن، بينما كان هناك اهتمام ببعض أو الهيدروفلوروكربون. وتمت االشارة إلى أ 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

زالة المتثال إلقة باالتكنولوجيات البديلة الممكنة لبيانها من خالل المشروع، لم تكن وفورات الطاقة ذات عالقة وثي

 كتوبرمارالسسيركز على قطاع  ييضاحممثل اليونيدو تفسيرا بأن المشروع اإل وقدمالهيدروكلوروفلوروكربون. 

لغرض من الكن ، والبديلة الرابعة من المرحلة األولى. ولم يتم بعد اختيار التكنولوجيا وسينفذ بموجب الشريحة

ذات احتمالية احترار عالمى واالستخدام التدريجى للتكنولوجيا  22-المشروع هو إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 ومواصلة تحقيق كفاءة الطاقة باالضافة إلى ذلك.منخفضة 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .214

رة إزالة ة إداأن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خط (أ)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب أفريقيا؛

أن توافق على الشريحة الرابعة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (ب)

 اُ دوالر 499.612 بقيمة 2020-2019الشريحة في الفترة  تنفيذة الهيدروكلوروفلوروكربونية وخط

ُ أمريكي ُ أمريكي اُ دوالر 34.973، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة ا لى أن يكون من لليونيدو، ع ا

ارير ي التقفللمستعمل النهائى سيجرى تضمينه  يضاحين تنفيذ البرنامج اإلعالمفهوم أن المعلومات 

عند طلب شرائح للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  المرحلية المقدمة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل.

 (83/59)المقرر 

 

ذ قق وإنفانظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتح: من جدول األعمال 10البند 

ق المتعدد األطراف )المقرر الترخيص والحصص التى تم إعدادها بدعم من الصندو

 )ج(( 82/86 

وأكد على موجز المالحظات التى قدمتها  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38ممثل األمانة الوثيقة عرض  .215

 .75إلى  68واآلليات االضافية والجديدة لضمان االمتثال المستدام في الفقرات من  67األمانة في الفقرة 
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ن فإلراهن، النظام ان، بينما األمانة اقترحت عددا من األفكار لتحسين وخالل المناقشة التالية، تم مالحظة أ .216

جتماع اولها بعض المقترحات، مثل المتعلقة باالتجار غير المشروع ومناطق التجارة الحرة، من األفضل أن يتنا

ار حترام أدوجوب اواألطراف أو، في حالة الرصد الجوى، من قبل مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا. وتم التأكيد على 

 المؤسسات المختلفة.

، لسنواتأعرب بعض األعضاء عن دعم ضمان استمرار وحدات إدارة المشروعات عبر االتفاقات متعددة او .217

صد ر كانوبينما تساءل آخرون عن كيفية تمويل ذلك وما إذا كان الرصد مسؤولية الوحدات الوطنية لألوزون. 

ُ فمن التحول مكل المصانع التى إنتهت طنية وحدات الوره للوال يمكن أن يشمل تمويل الدعم المؤسسي الذي قد تم توفي ا

ضمان  جة إلى. وفضال عن ذلك، لم تكن المسألة مجرد تمويل، حيث كانت هناك حامؤخرالألوزون، والذى لم يزداد 

لذي عات، اة المشروعلى االضطالع بالعمل الذي قامت به وحدات إدارأيضا أن الوحدات الوطنية لألوزون قادرة 

زيدا من الجهود ، يعنى م5يعتبر جوهريا، خاصة في البلدان ذات حجم استهالك منخفض. أما بالنسبة لبلدان المادة 

 مزيدا من التكاليف.

ندما عوعات، أثير سؤال حول جدوى جعل الوكاالت المنفذة مسؤولة عن مساعدة البلدان بعد إنتهاء المشرو .218

ال ، ينبغى ألسابقاة للتوسع في عمليات التحقق لتشمل المواد الخاضعة للرقابة المزالة في يطلب منها ذلك. وبالنسب

دوى يل للجالمشروعات باستمرار بعد إنتهائها. ومع ذلك، يمكن لألمانة االضطالع بتحليطلب من البلدان رصد 

رامة ألى غن دفع يطلب من البلداوالتكاليف االضافية للقيام بذلك وتقديم التحليل إلى اللجنة. وستصبح مشكلة أن 

 انحراف عن االتفاق بمجرد االنتهاء من المشروع، وفي هذا الوقت، لن يتبقى تمويل للمشروع.

ك وحظ أن ذلخلط، لوبالنسبة لالبالغ عن تصدير المواد المستنفدة لألوزون الموجودة في البوليوالت سابقة ال .219

 البرنامج القطرى. يحدث من خالل تقارير تنفيذ

ثيقة تتضمن من الوثيقة  أوضحت أن مهمة األمانة كانت تتمثل في وضع و 6قال ممثل الكويت إن الفقرة و .220

الجديدة  لياتالتراخيص. وتساءل عن السبب في أن اآل إنفاذلرصد واإلبالغ والتحقق وا النظم الجارية لعام اعرض

خص كان شن كل والمبتكرة التي لم تستخدم بعد في إطار الصندوق المتعدد األطراف قد أدرجت في الوثيقة. وقال إ

 الّ م تتوافر أدلة على أن هذه االنبعاثات لم تأت إلإالّ أنه  11-يدرك مسألة اإلطالق غير المتوقع للكلوروفلوروكربون

اثات ت منه االنبعد إيضاحا عن المكان الذي انطلقاصف االنبعاثات دون تفسير وأرن فقد ظل .فقط 5من بلدان المادة 

ال على أن بلدان بخالف وأراد دلي. 5قبل أن تتخذ اللجنة التنفيذية إجراءا ال يؤثر أو يضر إالّ ببلدان المادة األخرى 

 س لإلشارةأنها األسا أشار إلى إنعدام الثقة التي يبدومن هذه االنبعاثات، و كانت مسؤولة عن أي جزء 5بلدان المادة 

ألعباء ادعم هذه  5دة فقط هي المسؤولة عن هذه االنبعاثات. ويتعين أن ال يطلب من بلدان الما 5إلى أن بلدان المادة 

إلى أن تفعل ذلك أيضا.  5عاملة بالمادة أن تدعي البلدان غير ال نبغيفي ،بذاتهم وإذا كانت قد دعيت إلى معالجة المشكلة

ة ألة بواسطالمس أن يشارك الجميع ومن ثم ينبغي معالجة نبغيفإذا توافرت آلية لمعالجة االتجار غير المشروع، في

 اجتماع األطراف وليس اللجنة التنفيذية.

تخاذ مهم ان من الوأيد العديد من األعضاء وجهات النظر التي أعرب عنها ممثل الكويت، وأشاروا إلى أ .221

صد مسألة بح الرفيما يتعلق بالمشروعات المستكملة، أشير إلى أنه بمجرد أن ينتهي المشروع، يصوإجراء تشاركيا. 

لى ع 5لمادة الدان تساعد بلتتعلق بالسيادة الوطنية. وكان من رأي أعضاء آخرين أن المسألة تقع ضمن والية األمانة 

. ويعتبر لشرعيلذي يتضمن، ضمن جملة أمور، مساعدتها على معالجة االنتاج غير ااالمتثال لبروتوكول مونتريال ا

ة توزيع مساعدأن المسألة في حاجة إلى وسائل ل رصد الغالف الجوي وسيلة فعالة لرصد المواد غير الشرعية إالّ 

ا أسباب هذ فهم يتعين ،ة. وبغية معالجة تحدى االطالق غير المتوقع للمواد المستنفدة لألوزونصلالتكاليف ذات ال

لتي ال تعمل اوالبلدان  5اإلطالق بصورة أفضل. وفي حين أن المسائل التي أثيرت تؤثر في كل من بلدان المادة 

 من األفضل التركيز على تلك األنشطة التي كانت من مسؤوليات اللجنة التنفيذية.، 5بالمادة 
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ق بلد بتحقيزام اليز المؤسسي برسالة يعرب فيها عن التوأشار أحد األعضاء إلى أن تقترن طلبات تجديد التعز .222

 التخفيضات المستدامة إالّ أن عضوا آخر قال إن الرسائل قد أرسلت بالفعل. 

لتي أثير دورة اوقال كبير الموظفين إن الوثيقة كانت نتاج استعراض وموجز لعدة آالف من الوثائق خالل ال .223

أنه كان  سائل إالّ ه الماهتمام اللجنة التنفيذية. ولم تصدر أي توصيات عن هذ خاللها عدد من المسائل التي استرعى فيها

لى أن ظفين الضوء عوسلط كبير المو جميع المسائل التي أثيرت تقع ضمن والية اللجنة التنفيذية. من رأي األمانة أن

لنظم ذية، وأن اللجنة التنفيكانت تبذل أقصى جهودها لتحقيق االمتثال للشروط في اتفاقاتها مع ا 5بلدان المادة 

 الموجودة لتمكينها على القيام بذلك كانت متينة.

لمفتوح عامل اواقترح أن يبلغ الرئيس عن المناقشات الحالية إما لالجتماع الحادي واألربعين للفريق ال .224

 العضوية أو لالجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال.

 المسألة الى فريق اتصال لمواصلة نظرها. إحالةاللجنة التنفيذية على  ووافقت .225

لحالي من لبند اسر فريق االتصال عن مداوالت الفريق بشأن المسائل المشار إليها في اميّ  فادوبعد ذلك، أ .226

 من جدول األعمال، بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال. 5جدول األعمال والبند 

 تنفيذية:اللجنة ال وقررت .227

نظرة العامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص أن تحاط علما بال )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38)ج((، الواردة في الوثيقة 82/86والحصص )المقرر 

أمانة األوزون ة المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله إلى وثيقإلى األمانة أن ترسل ال بأن تطل )ب(

 ددمتعوق الحتى يمكنها إرفاقها بالوثيقة المتعلقة بالنظرة العامة على اإلجراءات بموجب الصند

وجب ت بمتكفل االمتثال المستمر لشروط االتفاقاواألطراف التي بموجبها ستستعرض األطراف 

ي الحاد جتماعلألطراف في اال وإتاحتهانة الصندوق المتعدد األطراف(، الصندوق )مذكرة من أما

 ؛)ب(82/86واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية بما يتماشى والمقرر 

النظر في الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله إلى االجتماع الرابع  مواصلةأن تؤجل  (ج)

ين الثثوال ديأية مقررات قد تتخذها األطراف في اجتماعها الحا حسباناألخذ في الوالثمانين، مع 

 بشأن المسائل المثارة فيها.

 (83/60)المقرر 

 

شأن بمن جدول األعمال: استعراض نظام التكاليف اإلدارية: تحليل حسب البلد  11البند 

 نشطةوحدات إدارة المشروعات، والتعزيز المؤسسي، والوكاالت المنفذة، بما في ذلك األ

من  ألخرىااالمتثال، والوحدات األساسية والعناصر والتمويل في إطار برنامج المساعدة على 

قرر نظام التكاليف اإلدارية، ومعلومات عن التحقق المستقل على المستوى الوطني )الم

 )ب((.82/82

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39قدم ممثل األمانة الوثيقة  .228
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ي الوفاء ف 5دة عم بلدان الماوخالل المناقشة، أعرب األعضاء عن ارتياحهم لإلطار الذي أنشأه الصندوق لد .229

وطنية، ون البالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال، مؤكدين أهمية عمل وحدات إدارة المشروعات ووحدات األوز

نشطة عضاء إن أن األموالتعزيز المؤسسي وبرنامج المساعدة على االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة. وقال اثنان 

ل يث التمويحء من امج المساعدة على االمتثال يتطلبان على وجه االستعجال زيادة الدعم، سواالتعزيز المؤسسي وبرن

يغالي في كعديل تأو تعزيز القدرات، بالنظر إلى التوسع المستمر في نطاق العمل بموجب البروتوكول، مع بدء نفاذ 

 الفترة األخيرة.

لجوانب رنة باتعلق بوحدات إدارة المشروعات مقاوأشار أحد األعضاء إلى االفتقار النسبي للهيكل فيما ي .230

رة ت إدااألخرى لدعم الصندوق، مثل التعزيز المؤسسي. وقدم اقتراحات إلضافة هيكل، بما في ذلك جعل وحدا

 المشروعات خاضعة لإلشراف عليها أو دمجها في وحدات األوزون الوطنية، والتعبير بوضوح عن أدوار

صلة ات الوعات التي تختلف عن أدوار وحدات األوزون الوطنية في التذييالت ذومسؤوليات وحدات إدارة المشر

 مويل وحدةتى إن باالتفاقات المتعددة السنوات المبرمة بين الحكومات واللجنة التنفيذية. وأشار هو وعضو آخر إل

في المائة أو أكثر من تمويل خطط إدارة إزالة المواد  20إدارة المشروعات يمكن أن يمثل 

وعات الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلبا مستوى أكبر من التفصيل في اإلبالغ عن عمل وحدات إدارة المشر

 .واتساق أكبر في مستوى األموال المخصصة لوحدات إدارة المشروعات وتكاليفها

ي وعات فوقال عضو آخر إن موارد وحدات إدارة المشروعات مخصصة لالستخدام المباشر في تنفيذ المشر .231

دارة حدة إبلد وطلب توضيحا بشأن التكاليف اإلدارية. وأكدت األمانة هذا الفهم، وأشارت إلى إن موارد وال

 المشروعات ال تراعى في تكاليف إدارية.

 اللجنة التنفيذية: قررتبعد مشاورات استشارية غير رسمية، و .232

لتعزيز ت واارة المشروعااإلحاطة علما باستعراض نظام التكاليف اإلدارية: حسب البلد، لوحدات إد (أ)

ة على والوكاالت المنفذة، بما في ذلك األنشطة والتمويل في إطار برنامج المساعدالمؤسسي 

لتحقق ا عن التكاليف اإلدارية، ومعلومات االمتثال، والوحدات األساسية والعناصر األخرى لنظام

ة )ب((، الوارد في الوثيق 82/82المستقل على الصعيد الوطني )المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39؛ 

مواد إدارة إزالة ال طند تقديم طلبات تمويل شرائح خطع -ومطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة  (ب)

نفذها ي خطة تنفيذ الشريحة، األنشطة المحددة التي ستبأن تدرج: ف -الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ا هتنفذلتي انشطة الشريحة السابقة، األ نفيذوحدة إدارة المشروع والتمويل المرتبط بها، وفي تقرير ت

 وحدة إدارة المشروع والتمويل المرتبط بها المصروف.

 (83/61)المقرر 

 

 تريالالمسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونمن جدول األعمال:  12البند 

 
 كفاءة استخدام الطاقة (أ)

اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال  وافقتبشأن هذا البند من جدول األعمال،  تقدمبغية التعجيل بإحراز  .233

 معني بكفاءة استخدام الطاقة يمكنه أن يدرس المسائل المتعلقة بالبنود الفرعية الثالثة جميعاً.
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 XXX/5من المقرر  2والفقرة  XXVIII/2من المقرر  16ورقة عن طرق تفعيل الفقرة  (1)

 )ج(( 82/83ر مقرلألطراف )ال

ً على . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40عرض ممثل األمانة الوثيقة  .234 وفي أثناء ذلك، أدخل تصويبا

 في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض.  يةنشطة التمكيناأل، وذكر أنه ال يشمل 3الجدول 

ن ت، سواء عمناقشامن الوأعرب األعضاء عن ترحيبهم بالوثيقة، وقالوا إنها تشكل أساساً مفيداً إلجراء مزيد  .235

خدمة اع الالعملية التي تستخدمها البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض للحصول على تمويل إضافي ألنشطة قط

في سياق  لعالمي،منخفضة القدرة على إحداث االحترار اتكون المرتبطة بإدخال بدائل للمواد الهيدروفلوروكربونية 

. وأبدى تمويلبونية، وعن نوع النشاط الذي يتعين النظر فيه ألغراض هذا الإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر

ء عض األعضاعرب بيتاح لألنشطة المؤهلة. وأ الجميع استعدادهم لمناقشة المسألة، بما في ذلك مستوى التمويل الذي

ن ر أن آخرية. غيعن األمل في أن يتم التوصل في االجتماع الحالي إلى قرار نهائي بشأن تفعيل المقررات ذات الصل

 لة الجاريت الصقالوا إنهم يؤثرون االنتظار إلى حين يمكن لألمانة توفير معلومات أكثر تفصيالً عن األنشطة ذا

في  ام الطاقةاستخد تقييم كفاءةالدراسة النظرية عن ير إلى أن تنفيذها بالفعل من جانب البلدان. وفي هذا الصدد، أش

 .سائلببعض الم ةمرتبط تكان)ج( من جدول األعمال 6اللجنة في إطار البند  اقطاع الخدمة الذي تنظر فيه

ويل ن التموفيما يتعلق بمجال تركيز األنشطة المؤهلة، شدد أحد األعضاء على ضرورة توضيح ما إذا كا .236

ات قدرة ذدائل بلدان ذات حجم االستهالك المنخفض هو للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أم إلدخال باإلضافي لل

الحد وطاقة منخفضة على إحداث االحترار العالمي. والحظ آخرون أن مؤسسات أخرى مسؤولة عن كفاءة استخدام ال

ل، ل مونترياروتوكوبالمتثال بموجب تي ترصد اتكن جزءا من المؤسسات ال ماألدنى لمعايير األداء المتعلق بالطاقة، ل

عالمي حترار الإحداث االعلى قدرة المنخفضة هو مطلوب لالنتقال إلى البدائل وأن األنشطة ينبغي أن تركز على ما 

 مع الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في الوقت ذاته.

فة، وال التكل تالية: الفعالية من حيثوسلطت بعض النقاط األخرى التي أثيرت الضوء على ضرورة األمور ال .237

االستهالك  ن ذات حجملبلداسيما بالنظر إلى التكاليف المرتفعة التي كثيراً ما ترتبط بهذه األنشطة التي بدأتها بالفعل ا

 لقدرة علىاخفضة المنخفض؛ ووضوح القيمة المضافة، ألنه يجري بالفعل  تنفيذ أنشطة لتيسير اعتماد تكنولوجيات من

غ ؛ واإليالآلداءمؤشرات اواث االحترار العالمي في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ إحد

 .مقابل مؤشرات األداء

 لطاقة.اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق االتصال المعني بكفاءة استخدام ا ووافقت .238

اته. مناقشفي  د إليهطلب إلى األمانة أن تعد نصا أوليا يستن ر فريق االتصال بأن الفريقوبعد ذلك، أبلغ ميسّ  .239

ي لعمل تحتواثيقة ورا، لم يتمكن من حل جميع المشاكل خالل الوقت المحدد، وما زالت يوبينما أحرز الفريق تقدما كب

كأساس  دمستختعلى نصوص لم تناقش بالكامل أو يتفق عليها. واقترح الفريق أن وثيقة العمل هذه بشكلها الحالي 

 .لمزيد من المناقشة حول المسألة في االجتماع الرابع والثمانين للجنة التنفيذية

من  2رة والفق XXVIII/2المقرر من  16الفقرة اللجنة التنفيذية أن تواصل مناقشة طرق تفعيل  وقررت .240

د في المرفق النص الوار)ج(( في اجتماعها الرابع والثمانين وأن تستعمل 82/83قرر لألطراف )الم XXX/5المقرر 

 الثاني عشر بالتقرير الحالي كأساس لتلك المناقشة.

 (83/62)المقرر 
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اءة جل كفوالمؤسسات المالية التي تحشد الموارد من أ صناديقورقة عن المعلومات المتعلقة بال (2)

 نيةوكربواستخدام الطاقة التي قد يستفاد منها في وقت التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلور

 )د(( 82/83)المقرر 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41عرض ممثل األمانة الوثيقة  .241

شاف ن استكالعديد من األعضاء إن الوثيقة كانت أساسا جيدا لمزيد م وأثناء المناقشة التي جرت، قال .242

مستقبلي مل الالمصادر المحتملة للموارد الخارجية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة التي يمكن جمعها لتعزيز الع

 ير أنه كانغلي. للصندوق المتعدد األطراف عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغا

التمويل  آلياتهناك عدد من المسائل التي ينبغي النظر فيها عند تقديم اإلرشادات إلى األمانة بشأن االتصال ب

 والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تحشد الموارد لتحسين كفاءة الطاقة.

رج موارد خاعضاء الذين عّرفوا أنفسهم كمؤيدين منذ زمن طويل للحصول على األمن  عديدوقال ال .243

ن ذا كاالمكونات غير المؤهلة للمشروعات الممولة من الصندوق إن أول شيء ينبغي عمله هو حل مسألة ما إ

ية التي إلضافاالصندوق المتعدد األطراف يمكنه قبول التمويل الخارجي. وأشار بعض األعضاء إلى العرض لألموال 

الية في لندا الشموأير ه حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمىستستخدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة، والذي قدمت

من  مزيد االجتماع الثاني والثمانين، والذي تم رفضه. وسيكون مضيعا للوقت الطلب من األمانة الحصول على

 ارجية.ل الخمواول األالمعلومات من آليات التمويل والمؤسسات المالية إذا قررت اللجنة التنفيذية في النهاية عدم قب

ؤسسات ن الممواعتبر أيضا مهما أن توافق اللجنة على أنواع المشروعات واألنشطة التي يمكن حشد األموال لها 

طراف د األاألخرى. واقترح أن مثل هذه األموال يمكن استخدامها لتكميل التمويل المقدم من الصندوق المتعد

دعم ات وليا من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة للمعدللمشروعات في قطاع التصنيع لدعم تحديث التكنولوج

 األنشطة التمكينية من أجل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

 لصندوقاوهناك مصادر كثيرة متوافرة للتمويل من أجل كفاءة استخدام الطاقة يمكن جمعها لدعم عمل  .244

 المتعلقة ضافيةه سيقوم بتمويل التكاليف اإلوخصائص الصندوق المتعدد األطراف أن تكليفعني يالمتعدد األطراف. و

تغطية  تساعد في التي باالنتقال بعيدا عن المواد الهيدروفلوروكربونية، مع آليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى

 ينبالروابط  عتبارالتكاليف األخرى المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة على نحو أمثل. ويتعلق ذلك أيضا بأخذ في اال

 سياسات فيمة الاتفاق باريس وتعديل كيغالي، مع جهود التكيف لتغير المناخ والتخفيف من حدته التي تأتي في مقد

 .5  بعض بلدان المادة

ك سيشتر وأعرب بعض األعضاء عن رأي مفاده أنه من السابق آلوانه ذكر أن الصندوق المتعدد األطراف .245

ذة الت المنفالوكاالية. وربما تمثلت فكرة جيدة في البدء باالتصال بمع جميع أنواع آليات التمويل والمؤسسات الم

االت دراج الوكإنبغي يللصندوق المتعدد األطراف التي لديها أموال متوافرة لكفاءة استخدام الطاقة في مؤسساتها. كما 

 لتمويل فييم اها تقدالثنائية ضمن المصادر المحتملة للتمويل الخارجي. وأعربت إحدى األعضاء عن استعداد حكومت

 هذا الخصوص.

ر زمنية را وأطوكما أشير في الوثيقة، كان آلليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى طرائق مختلفة كثي .246

، د األطرافلمتعداللتمويل. ولذلك، فمن المهم أن أي تعاون ينبغي أن يالئم الطرائق واإلجراءات القائمة للصندوق 

رائق اهم، أو طالتف يمكن أن تتخذ الترتيبات للتعاون مع آليات التمويل األخرى شكل مذكراتبدون أن تكون إلزامية. و

تدريجي لتخفيض الامويل التمويل المشترك مع الوكاالت المنفذة. وأشير إلى أن االنتهاء من إعداد المبادئ التوجيهية لت

 هلة والتكاليف غير المؤهلة.للمواد الهيدروفلوروكربونية سيكون ضروريا في تحديد التكاليف المؤ

بدون استثناء.  5وتم اإلعراب عن أن معيار الحصول على األموال ينبغي أن يسري على جميع بلدان المادة  .247

وقال بعض األعضاء إن البلدان ربما يمكنها الحصول على األموال من آليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى من 
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ج يصممها الصندوق المتعدد األطراف. وتحدث أعضاء آخرون يؤيدون توجيه خالل إجراء محدد ينطوي على نماذ

جميع األموال الخارجية من خالل الصندوق المتعدد األطراف، الذي سيقوم بعد ذلك بتوزيع هذه األموال من خالل 

لمشروعات والتمويل، إجراءاته المألوفة. وكانت أسباب هذا النهج متمثلة في أن الصندوق كان معروفا بإدارته الفعالة ل

كانت على دراية بطرائق الصندوق المتعدد األطراف، وأن البلدان تثق في الصندوق المتعدد  5وأن بلدان المادة 

 األطراف في تلبية التزاماته بدون تردد.

تمويل يات الوكانت هناك مناقشة مثال حول فائدة الحصول على معلومات أكثر تفصيال عن: استراتيجيات آل .248

ت ال الوكاالي )مثؤسسات المالية؛ والطريقة التي تتعامل بها مع طلبات التمويل من البلدان؛ وهيكلها التشغيلوالم

فذة االت المنالوك المعتمدة ونقاط االتصال الوطنية في حالة مرفق البيئة العالمية(؛ والطريقة التي قد تساعد بها

ن رب أيضا ع. وأعآليات التمويل والمؤسسات المالية األخرى للصندوق في تيسير طلبات البلدان للتمويل المشترك من

خرى لهيئات األنات االتأييد لتقديم األمانة لوثيقة "مشاورة" موجزة لضمان االتصال الفعال بين أمانة الصندوق وأما

دم ن أن: تقكية يمفي هذا السياق. واقترح أن الوثيقة، التي ينبغي الموافقة عليها من جميع أعضاء اللجنة التنفيذ

لدان بة في معلومات أساسية عن الصندوق المتعدد األطراف وعن التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربوني

د وق المتعدوتعرض اهتمام الصند ؛ وتسلط الضوء على فرصة تحقيق منافع المناخ اإلضافية بشكل كبير؛5المادة 

مكن لتي يلمالية األخرى؛ وتعرض المشروعات واألنشطة األطراف في التعاون مع آليات التمويل والمؤسسات اا

 إجراؤها بشكل تعاوني؛ وتصف إجراءات وطرائق التمويل؛ وتقدم أمثلة عن المبادرات التعاونية.

ل التي ي المسائفنظر بالمعني بكفاءة استخدام الطاقة التصال الفريق ا تكليفاللجنة التنفيذية على  ووافقت .249

المؤسسات مويل ولتقديم إرشادات إلى األمانة بشأن الخطوات القادمة في التعاون مع آليات التأثيرت، في محاولة 

 المالية األخرى من أجل حشد التمويل الخارجي.

 الحالية. لمسألةار الفريق بأنه نظرا لضيق الوقت، لم يتمكن فريق االتصال من مناقشة وبعد ذلك، أفاد ميسّ  .250

بواسطة  أثيرت جل إلى االجتماع الرابع والثمانين النظر في المسائل التياللجنة التنفيذية أن تؤ وقررت .251

د منها قد يستفا ة التيالمتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية التي تحشد الموارد من أجل كفاءة استخدام الطاقالورقة 

 في الوثيقة )د((، الواردة 82/83في وقت التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41. 

 (83/63)المقرر 

ملخص تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة الطاقة فيما  (3)

 )و(( 82/83)هـ( )المقرر  82/83يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

ولوجيا ، التي تعرض ملخصا لتقرير فريق التكنUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42قدم ممثل األمانة الوثيقة  .252

 و)و(. )ه( 82/83رر والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والذي تم إعداده عمال بالمق

 الحالية. لمسألةار الفريق بأنه نظرا لضيق الوقت، لم يتمكن فريق االتصال من مناقشة وبعد ذلك، أفاد ميسّ  .253

كنولوجيا ريق التملخص تقرير ف لجنة التنفيذية أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانين النظر فيال رتروق .254

)هـ( )المقرر 82/83رر المسائل المحددة في المقوالتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة الطاقة فيما يتعلق ب

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42، الوارد في الوثيقة )و(( 82/83

 (83/64)المقرر 
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: 5دة لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان الماوضع مبادئ توجيهية  (ب)

 (82/84)المقرر  مشروع المعايير الخاصة بالتمويل

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43األمانة الوثيقة قدم ممثل  .255

تصال ل فريق االدة تشكياللجنة التنفيذية على إعا توافقالمختار في االجتماع الثاني والثمانين،  باتباع النهجو .256

تم  الذي 5دة الما في بلدان التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مويلالمعني بوضع المبادئ التوجيهية لت

ر )بلجيكا(، لمناقشة المسألة   ضة.استفابتشكيله ألول مرة في االجتماع الحادي والثمانين، بنفس الُميَّسِ

 اللجنة التنفيذية: قررتر فريق االتصال، وعقب تقرير ميسّ  .257

بشأن وضع المبادئ التوجيهية لتمويل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43اإلحاطة علما بالوثيقة  )أ(

روع المعايير : مش5التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 

 الخاصة بالتمويل؛

إلى األمانة أن تعد، لالجتماع الخامس والثمانين، وثيقة تقدم تحليال لمستوى وطرائق  أن تطلب )ب(

وء تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد، في ض

، واإلرشادات التي قدمتها UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64المعلومات الواردة في الوثيقة 

نشطتها في قطاع خدمة أفي تنفيذ  5ما في ذلك المرونة التي تتمتع بها بلدان المادة اللجنة التنفيذية، ب

ة رة إزالالوطنية واألنشطة المزمعة والجارية في خططها إلدا هاالتبريد بما يتماشى مع ظروف

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

في ضوء  من المواد الخاضعة للرقابة،أن تنظر، في االجتماع الرابع والثمانين، في مسألة التخلص  )ج(

لمستنفدة المواد التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من ا

 لألوزون وتدميرها الذي ستقدمه كبيرة موظفي الرصد والتقييم؛

ي للمواد أن تواصل استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريج )د(

لثالث مرفق االهيدروفلوروكربونية وقائمة العناصر المعلقة لمزيد من المناقشة، الواردين في ال

تماع ي االجفعشر والمرفق الرابع عشر، على التوالي، بالتقرير الحالي، كوثائق عمل للمناقشات، 

تدريجي فيض الل التخواالجتماعات المقبلة، المتعلقة بوضع مبادئ توجيهية لتموي والثمانينالرابع 

مكن إضافتها ي، مع مالحظة أن العناصر اإلضافية 5للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

 حسب الضرورة.

 (83/65)المقرر 

 

 23-الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون )ج(

 (82/85  )المقرر

جزأين: الجزء األول  التي تتألف من، UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .258

في األرجنتين، إلى جانب موجز  23-يوفر تفاصيل اقتراح الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

والجزء الثاني يحدد قضايا  ؛صلةللمراجعة التقنية المستقلة التي أجراها خبير استشاري، وتعليقات األمانة ذات ال

في األطراف العاملة بموجب  23-الهيدروفلوروكربون السياسات المتعلقة بضوابط انبعاثات المنتج الثانوي

 ، التي تلتمس األمانة توجيه اللجنة التنفيذية من أجلها. 5 المادة
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ي شركة فريو وإزالته ف 23-الهيدروفلوروكربونوأضافت أنه فيما يتعلق بخيارات الرقابة على انبعاثات  .259

 رة لتقييمة كبيإندوسترياس أرجنتيناس )فياسا(، كان ثمة اتفاق عام على أن التقييم التفصيلي للمشروع له قيم

الثاني  في الجزء نهاالمشروعات المماثلة في المستقبل وأنه يسهم في النقاش المتعلق بقضايا السياسات التي تم تبي  

 وثيقة.من ال

ح على اللوائوالحكومية وأوضحت أن المسائل التي تم تحديدها لمواصلة النقاش بشأنها تشمل تأثير السياسات  .260

ظيفة تنمية النلية الآتوافر خيارات فعالة من حيث التكلفة وتأثير تاريخ المصنع المزدوج االستخدام، بما في ذلك مشروع 

. وقال أحد 2013-2007في المنشأة خالل الفترة  الذي نُفذ 23-وفلوروكربونللتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدر

ات لف الخياري مختاألعضاء إنه ينبغي منح األولوية لمبدأ الفعالية من حيث التكلفة، رغم استعداد وفده للنظر ف

. وأثيرت أيضاً 23-المتاحة لحكومة األرجنتين من أجل التخفيف من انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

مواد الخام؛ وتكلفة ال 22-بعض استفسارات بشأن األمور التالية: تقدير سعر السوق للهيدروكلوروفلوروكربون

 المالية؛ لوجهةوالطرق المستخدمة لتقدير العمر المتبقي للمنشأة والتاريخ الذي لن تكون بعده ذات جدوى من ا

 للمشروع.وتحديد تكاليف التشغيل اإلضافية المقبولة 

ائية سلعة كيمي 22-وردَّت ممثلة األمانة على األسئلة التي وجهت. فقالت إن الهيدروكلوروفلوروكربون .261

ادة ه الميمكن شراؤها في السوق الدولية، رغم أن مختلف البلدان قد تكون فيها أسعار تجزئة مختلفة لهذ

قارير آلية اردة في تقة الواألمانة قد استخدمت البيانات السابالكيميائية. وفيما يتعلق بتكلفة المواد الخام، قالت إن 

-نفلوروكربويدرورام من الهغلمواد الخام المستخدمة لكل كيلوالتي تمت مراجعتها لتقدير سعر ل التنمية النظيفة

ق، اإلغاليف ر تكالها فياسا. وفيما يتعلق بمسألة تقديتقدمضافة إلى األسعار الراهنة التي يتم تدميره، باإل 23

ة المستخدم ةمنهجيفيها نفس ال استخدمقالت إن الخبير االستشاري المستقل الذي أجرى المراجعة التقنية قال إنه 

، مع روكربونيةروفلوفي المراجعات التقنية السابقة لقطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلو

 استخدام البيانات المحدَّثة.

قابة على خيارات مقترح المشروع للرلنظر في لأن تنشئ فريق اتصال اللجنة التنفيذية على  ووافقت .262

تين، والمسائل السياساتية ذات الصلة التي حددتها في األرجن 23-انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

نتاج في قطاع إ 23-فلوروكربونللرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدرو عداد مشروعإلطلب األمانة، وال

في إطار البند  2019برنامج عمل اليونيدو لعام  كجزء منالهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك المقدم  المواد

 ( من جدول األعمال.3)ج()9

سيك، ع للمكر فريق االتصال بأن الفريق توصل إلى اتفاق حول طلب إعداد المشرووبعد ذلك، أفاد ميسّ  .263

 لثانويمقترح المشروع للرقابة على انبعاثات المنتج ان من االنتهاء من مداوالته حول كتمولكنه لم ي

 )هـ(.82/85ما يتماشى والمقرر ب في األرجنتين 23-الهيدروفلوروكربون

 اللجنة التنفيذية: وقررت .264

المتعلقة بالجوانب الرئيسية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44بالوثيقة أن تحاط علما  )أ(

 (؛82/85)المقرر  23-لتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانين، مواصلة النظر في مقترح المشروع للرقابة على  )ب(

السياساتية المرتبطة به في األرجنتين والمسائل  23-المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربونانبعاثات 

 والتي أثارتها األمانة، المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله(.

 (83/66)المقرر 
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في  23-ونوفيما يتعلق بطلب إعداد مشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكرب .265

 جنة التنفيذية:الل قررتقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك، 

ُ أمريكياُ، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  55.000أن توافق على مبلغ  )أ( دوالراُ  3.850دوالرا

 ُ رابع تماع اللتمكين الوكالة من تقديم، نيابة عن حكومة المكسيك، إلى االجلليونيدو أمريكيا

اتها تزاملمن االمتثال المكن حكومة المكسيك ، خيارات لمقترح مشروع من شأنها أن توالثمانين

يل كيغالي، بما في ذلك ما بموجب تعد 23-للرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

ذات  ماناتيتعلق بالتكاليف والمنافع وتغطي الجدوى التقنية، واالستمرار االقتصادي، واالئت

سائل ة ومة والقانونيالصلة التي قد تكون منطقبة في البلد في المستقبل، والمسائل اللوجستي

 التعامالت بالعالقة إلى ما يلي:

 مصنعالمتكامل في الموقع وغير المتكامل في الموقع في  إعادة تشغيل موقد الحرق (1)

وز، على أساس كيموباسيك 22-اإلنتاج المزدوج االستخدام للهيدروكلوروفلوروكربون

ما في ضر، بالتقديرات المستقلة الثالثة للتكاليف/المنافع للقيام بذلك حتى الوقت الحا

 خطرة،القة إلى تشغيل موقد الحرق، واالمتثال لمعايير إدارة النفايات العذلك بال

 ؛23-المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربونرصد والتحقق من تدمير الو

لتلبية الطلب في السوق المحلي، بما في ذلك  22-استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون (2)

 مقارنة أسعار التوريد المحلية والدولية؛

وتكنولوجيات  الدائممن خالل التحويل  23-تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون (3)

 ؛23-رى وخيارات التخزين إلدارة الهيدروفلوروكربونالتحويل الجديدة األخ

للتدمير خارج الموقع بواسطة تكنولوجيا موافق عليها  23-شحن الهيدروفلوروكربون (4)

 من اجتماع األطراف؛

لخفض توليد المنتج الثانوي  22-اإلنتاج األمثل للهيدروكلوروفلوروكربونتحقيق  (5)

 ؛23-الهيدروفلوروكربون

لالستخدام كمواد أولية أو مواءمة المصنع حتى يمكنه  23-دروفلوروكربونبيع الهي (6)

 ؛22-من أجل إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 23-استخدام الهيدروفلوروكربون

أن تطلب إلى اليونيدو أن تدرج، في تقديمها إلى االجتماع الرابع والثمانين، معلومات  )ب(

 23-انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربونقة بين رقابة البلد على البخصوص الع

 والمساهمات المحددة على الصعيد الوطني لحكومة المكسيك بموجب اتفاق باريس؛

أن تطلب إلى األمانة أن تقدم وثيقة إلى االجتماع الرابع والثمانين تستعرض كل من خيارات  )ج(

 ( أعاله؛أ( و)بمال بالفقرتين الفرعيتين )المقدمة عمقترح المشروع المقدمة، بما في ذلك البيانات 

التزامات االمتثال ايير لتمويل األنشطة المتعلقة بأن تناقش في االجتماع الرابع والثمانين المع )د(

 ؛23-فيما يتعلق بضوابط انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 5لبلدان المادة 

متبقية من التمويل الموافق عليه في الفقرة الفرعية )أ( أن تطلب إلى اليونيدو إعادة أية أرصدة  )هـ(

 أعاله إلى الصندوق المتعدد األطراف بحلول االجتماع السادس والثمانين.

 (83/67)المقرر 
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 فاألطرا سياسات المنظور الجنساني المحتملة للصندوق المتعدد من جدول األعمال: 13البند 

 هـ( 81/7)المقرر 

)هـ(. 81/7، التي أعدت عمال بالمقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/45عرض ممثل األمانة الوثيقة  .266

ه معالجة ي تواجالنظر في سياسات المنظور الجنساني الحالية للوكاالت المنفذة والتحديات التوتضمنت الوثيقة 

 لة لسياسةلمحتمايات واألهداف االقضايا الجنسانية في المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف والغ

 المنظور الجنساني والعناصر المحتملة لمثل هذه السياسة.

ن ملعديد . وأشار االمنظور الجنسانيوأشار األعضاء إلى أن الوثيقة توفر إطارا جيدا لوضع سياسة  .267

ئيسية هي ية الرالقض، وبالتالي فإن للمنظور الجنسانياألعضاء إلى أن الوكاالت المنفذة لديها بالفعل سياسات 

ها تستكملوللصندوق المتعدد األطراف تتواءم مع تلك السياسات  المنظور الجنسانيالتأكد من أن أي سياسة 

نظور بطريقة متسقة ومتناسقة، مع تجنب االزدواجية. وكانت هناك مناقشة حول أفضل السبل إلدماج الم

ي نفذة فمراعاة سياسات الوكاالت الثنائية والمالجنساني في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف وضمان 

 أنشطة الصندوق.

اء األعض وعند الطلب من األمانة أن تعد سياسة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد األطراف، شدد .268

ة في معروضعلى أن األهداف والغايات والنطاق ينبغي أن يكونوا واضحين، ومتسقين مع العناصر الرئيسية ال

في  التعديالتاني، واك حاجة أيضا إلى إيالء االعتبار للموارد الالزمة لتنفيذ سياسة المنظور الجنسوهنالوثيقة. 

تظم، في شكل مناإلبالغ بهذه الموارد البشرية المحتملة التي تنطوي عليها. وستتطلب سياسة المنظور الجنساني 

ور ر لضمان وفاء سياسة المنظشكل إرشادي وسردي، باستخدام مؤشرات متفق عليها. وينبغي توخي الحذ

ة في كبير الجنساني بواليتها دون سحب الموارد من األهداف الرئيسية للصندوق المتعدد األطراف أو زيادة

 مسؤوليات اإلبالغ للوكاالت الثنائية والمنفذة.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .269

ً بعناصر سياسأن  (أ)  رافمتعدد األطالمحتملة للصندوق ال المنظور الجنساني اتتحاط علما

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom /83/45 ، الواردة في الوثيقة)هـ((81/7)المقرر 

ي فؤسسية الم للمنظور الجنسانيتطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق سياساتها أن  (ب)

 ؛الصندوق المتعدد األطرافالمشروعات الممولة من وتنفيذ إعداد 

يها في فللنظر  بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، وثيقةتطلب إلى األمانة أن تعد، أن  (ج)

االجتماع الرابع والثمانين، تعرض مشروعً سياسة بشأن تعميم المنظور الجنساني 

هذه  راف والكيفية التي يمكن بها تفعيلللمشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األط

 نين.الثماذه المسألة في االجتماع الثالث والسياسة، مع مراعاة المناقشة التي دارت بشأن ه

 (83/68)المقرر 
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فيذ طراف لتنمشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األمن جدول األعمال:  14البند 

 بروتوكول مونتريال المقدم إلى االجتماع الحادي والثالثين لألطراف

. وشمل التقرير وصفا لجميع مسائل UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/46الوثيقة  كبير الموظفينقدم  .270

 XXVIII/2ر من المقر 11كيغالي، وفقا للفقرة المتخذة فيما يتعلق بتعديل  راتمقروالالسياسات التي نوقشت 

 الصادر عن اجتماع األطراف.

لمتعدد اصندوق واقترح أحد الممثلين إعادة تنظيم التقرير إلى حٍد ما لكي يبين األولويات الحالية لل .271

 األطراف.

دي ماع الحااالجت ض األمانة بإنجاز تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلىاللجنة التنفيذية أن تفوّ  قررتو .272

جتماع ي االرات المتخذة فمقروالثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال في ضوء المناقشات التي أجريت وال

 رئيس اللجنة التنفيذية. الثالث والثمانين، وتقديمه إلى أمانة األوزون بعد تصريح

 (83/69)المقرر 

 

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجمن جدول األعمال:  15البند 

، التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/47ر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة عرض ميسّ  .273

. لحالياجتماع االتضمنت توصيات لنظر اللجنة التنفيذية. وقال إن الفريق الفرعي اجتمع ثالث مرات على هامش 

ية توجيهمعظم وقته في النظر في اقتراحات األمانة لتحديث المبادئ ال قوأضاف أن الفريق الفرعي استغر

أنه )د(، و82/87لألوزون التي أعدت عمال للمقرر والشكل العام المستخدم للتحقق من إنتاج المواد المستنفدة 

 هذا العمل.ب االضطالعأوصى بأن يطلب إلى األمانة 

ة إزالة ة إدارونظر الفريق الفرعي أيضا في التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ المرحلة األولى من خط .274

انة. متها األملتي قداالتنفيذية التوصيات إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين واقترح أن تعتمد اللجنة 

وكربونية وفلوريق الوقت، لم يناقش المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلورضونظرا ل

إرجاء فرعي بلقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأوصى الفريق الللصين أو المبادئ التوجيهية 

 .لتين إلى اجتماع مقبلالنظر في كال المسأ

تنفدة د المساستعراض وتحليل جوانب المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم للتحقق من إنتاج الموا

 )د((82/87لألوزون )المقرر 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .275

أن تحاط علما باستعراض وتحليل جوانب المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم للتحقق من  )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/SGP/2إنتاج المواد المستنفدة لألوزون، الوارد في الوثيقة 

أن تطلب إلى األمانة تحديث مشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء التحقق من  )ب(

الوارد في الوثيقة إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون الممولة من الصندوق المتعدد األطراف، 
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/33ثمانين، لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع وال ،وتقديمه

 مع مراعاة الممارسات الحالية وإدراج التغييرات التالية:

أن تتضمن إجراء يبين الممارسات الحالية للتحقق من المواد الخاضعة للرقابة الستخدامات  (1)

 المواد األولية واالستخدامات المعفاة األخرى؛

لحكومة المعنية لضمان أن تتضمن في تقرير التحقق: وصفا لآللية التي أنشأتها وتنفذها ا (2)

ال تعيد  ألوزونعدم قيام المصانع التي تلقت تعويضات إلزالة قدرة إنتاج المواد المستنفدة ل

. لرقابةتوجيه أي قدرة إلنتاج المواد األولية، أن وجدت، إلى االستخدامات الخاضعة ل

د لقواعاع وينبغي أن يشمل ذلك جملة أمور من بينها إجراءات الرصد واإلنفاذ، تغطي جمي

فرض تفاق والوطنية ذات الصلة بمعالجة الحاالت التي ال تلتزم المؤسسة فيها بأحكام اال

 العقوبات، حسب االقتضاء؛

توضيح أن كل قدرة إنتاج المواد الخاضعة للرقابة ينبغي أن تدرج في التحقق من اإلنتاج،  (3)

 بغض النظر عن وقت إنشاء قدرة اإلنتاج؛

د التحقق من أن خط اإلنتاج قد تم إدراجه في مصب اإلنتاج الذي توضيح أنه بمجر (4)

ت ء عملياقد يتطلب األمر إجرااستخدمت فيه المادة الخاضعة للرقابة كمادة أولية فقط، 

 إضافية لخط اإلنتاج هذا؛سنوية ق تحق

ظ أن تتضمن تأكيدا بأنه بمجرد تحديد خط اإلنتاج المتكامل رأسيا، على المالك أن يحتف (5)

المشتريات  بسجالت ذلك الخط، بما في ذلك مدخالت ومخرجات العمليات وبيانات

 سنوات على األقل؛ والمبيعات، لمدة ثالث

تحديد، على أساس كل حالة على حدة، التكاليف اإلضافية للتحقق من خطوط اإلنتاج اإلضافية التي  )ج(

 لم تنشأ عند وقت الموافقة على خطة إزالة اإلنتاج.

 (83/70ر )المقر

لمرحلي قرير االصين: خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(: الت

 النهائي

 اللجنة التنفيذية: قررت .276

ط علما بالتقرير المرحلي النهائي لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد اأن تح )أ(

 ج؛للصين الذي نظر فيه الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل البنك الدولي: )ب(

أن تقدم موجزا تنفيذيا للتقرير النهائي عن التحقق من تطبيقات المواد  (1)

لغة بال 2015و 2014الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين في عامي 

 ؛2019يوليه/تموز  1ليزية بحلول اإلنك
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أن تجري تحقيقا لتطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين  (2)

ا باللغة وتقدم التقرير النهائي باللغة األصلية وموجزا تنفيذي 2018إلى  2016للفترة 

 ؛2020يناير/كانون الثاني  15اإلنكليزية بحلول 

األمانة إعداد وثيقة أولية عن تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد أن تطلب إلى  )ج(

ادا نين، استنالثمااألولية في الصين لنظر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في االجتماع الرابع و

ئية ثيقة نها( أعاله، وو1إلى التقرير والموجز التنفيذي المشار إليهما في الفقرة الفرعية )ب()

 اله.ب( أع)لالجتماع الخامس والثمانين استنادا إلى الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية 

 (83/71)المقرر 

 18/71مقرران خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية( )الالصين: 

 (82/89و

لمواد من خطة إدارة إزالة إنتاج االلجنة التنفيذية أن تؤجل النظر في المرحلة الثانية  قررت .277

 للصين إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (83/72)المقرر 

 المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

إنتاج المواد  المبادئ التوجيهية لقطاعاللجنة التنفيذية أن تؤجل النظر في  قررت .278

 إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (83/73)المقرر 

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 16البند 

 فيذيةوالثمانون للجنة التنمواعيد وأماكن االجتماعات الرابع والثمانون والخامس والثمانون والسادس 

المتعلق  82/90المقرر ب ذّكرت. وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/Inf.2قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .279

جنة ثمانين للادس والالرابع والثمانين والخامس والثمانين والساالجتماعات مواعيد وأماكن بمختلف الخيارات الخاصة ب

ألطراف ا جتماعال الثالثينماع الحادي وتاالجتماع الرابع والثمانين باالقتران مع االجعقد خيار التنفيذية. وقد تبين أن 

سمبر/ كانون األول دي 20الى  16ومن ثم تم تأكيد االجتماع الرابع والثمانين من  ،في بروتوكول مونتريال غير ممكن

تريال. في مون 2020أيار  يو/ما 29إلى  25من الثمانون والخامس  االجتماعوسوف يعقد في مونتريال.  2019

ثمانين، لسادس والتماع اعملية اختيار مكان هذين االجتماعين. وفيما يتعلق باالجلوتضع األمانة حاليا الصيغة النهائية 

لالجتماع  2020اني نوفمبر/ تشرين الث 27الى  23فإن مواعيد هذا االجتماع تأخذ في االعتبار المواعيد المؤقتة من 

 ن لألطراف في مكان يحدد فيما بعد.ثيالثاني والثال

تماع كعضو ممثل إيطاليا الذي يحضر االجأعرب  ،والثمانين الرابعاالجتماع  المعلومات عن ومع تأكيد .280

ها لمداوالت لالزمةاجميع المعلومات  توفيرمشارك في وفد فرنسا عن شكره لألمانة لدعمها الفائق لحكومة إيطاليا في 

 الداخلية.
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ثمانين مس والوخالل المناقشات التي أعقبت ذلك، قال أحد األعضاء إن المواعيد المقترحة لالجتماع الخا .281

. وقال نفيذيةالى صعوبة السفريات بالنسبة لبعض األعضاء في اللجنة الت يؤديتأتي عقب عيد الفطر مباشرة مما 

 د.جراء أي تغيير في هذه المواعيوأن من غير الممكن إ الخياراتممثل األمانة إنه قد تم فحص جميع 

تزامن مع عام ي 2020وأماكن االجتماع السادس والثمانين، قال أحد األعضاء إن عام  بمواعيدوفيما يتعلق  .282

 اف في نفسن لألطرقبل االجتماع الثاني والثالثيمباشرة تجديد موارد الصندوق، وأنه يمكن النظر في عقد االجتماع 

 .ذه المسألةه حول ولذا قالت ممثلة األمانة إنها سوف تتشاور مع أمانة األوزونلسابقة. وفقا للممارسات ا ،المكان

 اللجنة التنفيذية: وقررت .283

في  2019ديسمبر/ كانون األول  20الى  16الرابع والثمانين في الفترة من  هاعقد اجتماعتأن  (أ)

 ؛82/90إعماال للمقرر  ،مونتريال

ونتريال في في م 2020مايو/ أيار  29الى  25الخامس والثمانين في الفترة من  هاجتماعتعقد اأن  (ب)

 حدد بعد؛تمكان لم ي

لألطراف  ثالثينالسادس والثمانين خالل األسبوع السابق على االجتماع الثاني وال هاجتماعتعقد اأن  (ج)

ين الثاني تشر /نوفمبر 27الى  23في بروتوكول مونتريال والذي تحدد له بصورة مؤقتة الفترة من 

 في مكان لم يتحدد بعد. 2020

 (83/74)المقرر 

 اعتماد التقريرمن جدول األعمال:  17البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرها على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة  .284

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/L.1. 

 ختتام اإلجتماعامن جدول األعمال:  18البند 

 31مساء الجمعة،  4:30المعتاد للمجامالت، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة عقب التبادل  .285

 .2019أيار  مايو/
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 الدخل

:اإلسهامات التي وصلت 

3.582.917.828    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

0    أذونات الصرف الموجودة 

173.207.269    التعاون الثنائي

223.712.913*    الفوائد المكتسبة

0    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

21.841.581    دخول متنوعة 

4.001.679.590مجموع الدخل

واحتياطيات **تخصيصات 

         932.697.114برنامج األمم المتحدة االنمائي .

         341.652.164برنامج األمم المتحدة للبيئة.

         928.837.241منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

      1.279.657.911البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

                                                  3.482.844.430مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

( 2021- 1991)تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية 

                                                     2021138.303.006     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 

                                                         9.556.982   (2021-2003)  أجر أمانة الخزانة 

                                                         3.762.848(2019-1999)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 

                                                     173.207.269التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                                                       32.777.234مكاسب في القيمة/    خسائر 

                                                  3.842.256.325مجموع التخصيصات واالحتياطات

159.423.266أموال نقدية
:  أذونات صرف

20180

0غير مجدولة

-                                                                   

                                                     159.423.266الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة 

**تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها الوكاالت المنفذة بعد(**)
.2021 إلى 2018 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

2019أيار / مايو27إلى غاية 

(بالدوالرااألمريكي) 2019 إلى 1991حالة الصندوق من : الجدول األول

*  دوالر أمريكي1.182.233ذات قيمة  (الصين)بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة  .(*)
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2020-20191991-20172018-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

235.029.241424.841.347472.567.009440.000.001474.000.001368.028.480399.640.706396.815.725436.198.530332.002.6393.979.123.680إسهامات متعهد بها

206.611.034381.555.255418.444.981407.980.375418.221.079340.072.964377.140.516375.910.017414.756.434242.225.1723.582.917.828وصلت/ دفعات نقدية 

4.366.25511.909.81421.358.06621.302.69647.349.20318.824.35813.689.19512.479.34714.075.6807.852.655173.207.269مساعدة ثنائية

000(0)                        0                    (0)                     0                 -                     -                     -0إذونات صرف

210.977.289393.465.069439.803.048429.283.071465.570.282358.897.322390.829.712388.389.364428.832.114250.077.8273.756.125.097مجموع الدفعات

08.098.26700032.471.642405.7923.477.9101.301.4701.486.79247.241.873إسهامات متنازع فيها

24.051.95231.376.27832.763.96110.716.9308.429.7199.131.1598.810.9958.426.3617.366.41681.924.812222.998.583تعهدات غير مسددة

%94,40%75,32%98,31%97,88%97,80%97,52%98,22%97,56%93,07%92,61%89,77نسبة المدفوعات إلى التعهدات

223.712.913            2.322.835            5.323.64428.525.73344.685.51653.946.60119.374.44943.537.81410.544.6316.615.0538.836.637الفوائد 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 

217.743.036423.288.168485.712.161484.354.955486.330.908405.812.320404.921.996400.808.827439.451.585253.255.6354.001.679.590مجموع الدخل

2020-20191991-20172018-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

235.029.241424.841.347472.567.009440.000.001474.000.001368.028.480399.640.706396.815.725436.198.530332.002.6393.979.123.680مجموع التعهدات 

210.977.289393.465.069439.803.048429.283.071465.570.282358.897.322390.829.712388.389.364428.832.114250.077.8273.756.125.097مجموع الدفعات

%94,40%75,32%98,31%97,88%97,80%97,52%98,22%97,56%93,07%92,61%89,77نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217.743.036423.288.168485.712.161484.354.955486.330.908405.812.320404.921.996400.808.827439.451.585253.255.6354.001.679.590مجموع الدخل

24.051.95231.376.27832.763.96110.716.9308.429.7199.131.1598.810.9958.426.3617.366.41681.924.812222.998.583مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%5,60%24,68%1,69%2,12%2,20%2,48%1,78%2,44%6,93%7,39%10,23كنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد االنتقالي

24.051.95231.376.27832.763.9619.811.7987.511.9845.940.2066.211.1555.000.7371.115.57210.636.479134.420.122

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%3,20%3,38%

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

2019أيار / مايو27إلى غاية 

الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

2019-1991موجز حالة اإلسهامات  و اإليرادات األخرى في الفترة : 2 الجدول 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48

Annex I

Page 3

اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف
مكاسب الصرف /خسائر

مكسب=المبلغ السلبي

  0 30.334  0  0  118.987  149.321أندورا

  3.263.700 0 0 1.610.907 86.492.523 88.103.431*أستراليا

  292.517 0 0 131.790 42.498.761 42.630.551النمسا

  0 1.203.545 0 0 311.683 1.515.228أذربيجان

  0 3.290.473 0 0 403.348 3.693.821بيالروس

 2.307.848 0- 0 0 52.950.716 52.950.715بلجيكا

  0 113.333 0 0 1.842.144 1.955.477بلغاريا

  430.222- 6.649.371 0 10.764.533 131.076.467 148.490.371*  كندا

  158.056 0- 0 0 1.427.655 1.427.655كرواتيا

  55.419 0 0 0 1.294.195 1.294.195قبرص

  726.085 0 0 287.570 13.630.905 13.918.475الجمهورية التشيكية

  106.152 1.471.833 0 161.053 33.525.342 35.158.228الدانمرك

  53.180 0 0 0 909.157 909.157استونيا

  19.347- 1.149.167 0 399.158 25.929.284 27.477.609فنلندا

  4.662.536- 12.132.500 0 17.276.307 275.400.207 304.809.014فرنسا

  8.516.141 7.444.194 0- 71.518.266 350.810.898 429.773.358ألمانيا

  1.340.447- 9.188.157 0 0 16.057.570 25.245.727اليونان

  0 2.500 0 0 13.666 16.166الكرسي الرسولي

  76.259- 405.667 0 46.494 8.766.403 9.218.564هنغاريا

  51.218 58.000 0 0 1.543.567 1.601.567آيسلندا

  956.817 0 0 0 16.173.297 16.173.297آيرلندا

  0 14.200.430 0 70.453 3.824.671 18.095.554اسرائيل

  8.206.467 1.914.579 0 18.239.731 219.771.716 239.926.026ايطاليا

  0 16.944.311 0 19.692.335 697.574.995 734.211.641اليابان

  0 0- 0 0 1.825.183 1.825.183كازاخستان

  0 0 0 0 286.549 286.549الكويت

  2.483- 0 0 0 1.210.830 1.210.831التفيا

  0 0 0 0 409.666 409.666ليختنشتاين

  0 609.613 0 0 1.266.350 1.875.963ليتوانيا

  15.647 161.333 0 0 3.598.651 3.759.984لكسمبرغ

  15.485 113.001 0 0 332.205 445.206مالطة

  572- 0 0 0 326.072 326.072موناكو

  0- 0 0 0 83.996.118 83.996.119هولندا

  376.317 675.333 0 0 11.715.914 12.391.248نيوزيلندا

  1.700.590 0 0 0 35.431.674 35.431.675النرويج

  0 0 0 0 16.915 16.915بنما

  1.129.253 0 0 113.000 23.893.045 24.006.045بولندا

  158.060 1.147.160 0 47.935 19.182.597 20.377.691البرتغال

  0 463.667 0 0 3.177.136 3.640.803رومــانيا

  6.576.265 115.580.951 0 666.676 27.346.775 143.594.402االتحاد الروسي

  3.429 7.500 0 0 52.731 60.231سان مارينو

  0 0 0 71.976 459.245 531.221سنغافورة

  207.776 0- 0 16.523 4.967.714 4.984.236سلوفاكيا

  0 0 0 0 2.960.610 2.960.610سلوفينيا

  0 0 0 30.000 3.763.691 3.793.691جنوب أفريقيا

  3.683.036 6.156.833 0 6.442.788 118.194.995 130.794.616اسبانيا

  920.904 0- 0 1.574.353 52.148.111 53.722.464السويد

  1.748.431- 2.873.001 0 1.913.230 54.213.502 58.999.733سويسرا

  0 105.813 0 0 49.086 154.899طاجيكستان

  0 287.481 0 0 5.764 293.245**تركمانستان

  0 9.477.109 0 0 1.303.750 10.780.859أوكرانيا

  0 0 0 0 559.639 559.639اإلمارات العربية المتحدة

  1.577.170 9.047.500 0 565.000 268.076.881 277.689.381المملكة المتحدة

  0 608.077- 0 21.567.191 879.551.665 900.510.779الواليات المتحدة األمريكية

  0 701.968 0 0 246.606 948.574أوزبكستان

 32.777.234 222.998.583 0- 173.207.269 3.582.917.828 3.979.123.680المجموع الفرعي

 47.241.873 0 0 0 47.241.873***  إسهامات متنازع فيها

4.026.365.5533.582.917.828173.207.2690270.240.456المجموع 

*

**

***

  2004   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة الخامسة  في سنة 39   و 5بموجب المقررين

.  دوالر أمريكي 5.764 البالغة قيمتها  2005و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساهمته  لسنة 

.مبلغ مخصوم من المساهمات غير المسددة و يظهر هنا لإلبقاء على السجالت فقط

 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

(دوالر أمريكي) 2019-1991موجز حالة االسهامات لفترة  : 3الجدول 
2019أيار / مايو27إلى غاية 

 و هي تشير الى 40 باألخذ باالعتبار تسوية قامت بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع 39 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع 

. على التوالي6.414.880 و 1.300.088 دوالر أمريكي عوض 6.449.438 و 1.208.219
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

 30.334 0 0 0 30.334أندورا

 0 0 0 11.779.334 11.779.334أستراليا

 0 0 0 3.629.000 3.629.000النمسا

 302.334 0 0 0 302.334أذربيجان

 205.334 0 0 77.000 282.334بيالروس

 0 0 0 4.460.666 4.460.666بلجيكا

 113.333 0 0 113.333 226.666بلغاريا

 6.649.371 0 1.011.962 7.061.333 14.722.666  كندا

 0 0 0 499.000 499.000كرواتيا

 0 0 0 216.666 216.666قبرص

 0 0 0 1.734.000 1.734.000الجمهورية التشيكية

 1.471.833 0 0 1.471.833 2.943.666الدانمرك

 0 0 0 191.666 191.666استونيا

 1.149.167 0 0 1.149.167 2.298.334فنلندا

 12.132.500 0 113.000 12.245.500 24.491.000فرنسا

 7.503.317 0 5.072.800 19.626.549 32.202.666ألمانيا

 2.374.000 0 0 0 2.374.000اليونان

 2.500 0 0 2.500 5.000الكرسي الرسولي

 405.667 0 0 405.667 811.334هنغاريا

 58.000 0 0 58.000 116.000آيسلندا

 0 0 0 1.688.666 1.688.666آيرلندا

 2.167.334 0 0 0 2.167.334اسرائيل

 1.914.579 0 371.762 16.604.659 18.891.000ايطاليا

 16.944.314 0 90.400 30.460.237 47.494.951اليابان

 0 0 0 962.666 962.666كازاخستان

 0 0 0 252.000 252.000التفيا

 0 0 0 35.334 35.334ليختنشتاين

 116.645 0 0 246.355 363.000ليتوانيا

 161.333 0 0 161.333 322.666لكسمبرغ

 80.666 0 0 0 80.666مالطة

 0 0 0 50.334 50.334موناكو

 0 0 0 7.469.666 7.469.666هولندا

 675.333 0 0 675.333 1.350.666نيوزيلندا

 0 0 0 4.279.334 4.279.334النرويج

 0 0 0 4.239.000 4.239.000بولندا

 1.147.161 0 0 828.505 1.975.666البرتغال

 463.667 0 0 463.667 927.334رومــانيا

 7.782.333 0 0 7.782.333 15.564.666االتحاد الروسي

 7.500 0 0 7.500 15.000سان مارينو

 0 0 0 806.334 806.334سلوفاكيا

 0 0 0 423.334 423.334سلوفينيا

 6.156.833 0 1.192.731 4.964.102 12.313.666اسبانيا

 0 0 0 4.818.666 4.818.666السويد

 2.873.000 0 0 2.873.000 5.746.000سويسرا

 20.000 0 0 0 20.000طاجيكستان

 519.000 0 0 0 519.000أوكرانيا

 9.047.500 0 0 13.447.500 22.495.000المملكة المتحدة

 608.076- 0 0 73.906.100 73.298.024الواليات المتحدة األمريكية

 58.000 0 0 58.000 116.000أوزبكستان

 81.924.812 0 7.852.655 242.225.172 332.002.639المجموع الفرعي

 1.486.792 0 0 0 1.486.792*  إسهامات متنازع فيها

 83.411.604 0 7.852.655 242.225.172 333.489.431المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

CEITs26.562.334 15.925.855 0 0 10.636.479 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2019-2018حالة االسهامات لفترة :  4الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

 15.167 15.167أندورا

 0 5.889.667 5.889.667أستراليا

 0 1.814.500 1.814.500النمسا

 151.167 151.167أذربيجان

 141.167 141.167بيالروس

 0 2.230.333 2.230.333بلجيكا

 113.333 113.333بلغاريا

 7.061.333 300.000 7.361.333  كندا

 0 249.500 249.500كرواتيا

 0 108.333 108.333قبرص

 0 867.000 867.000الجمهورية التشيكية

 1.471.833 1.471.833الدانمرك

 95.8330 95.833استونيا

 1.149.167 1.149.167فنلندا

 113.00012.132.500 12.245.500فرنسا

 7.503.317 6.745.4831.852.533 16.101.333ألمانيا

 1.187.000 1.187.000اليونان

 2.500 2.500الكرسي الرسولي

 405.667 405.667هنغاريا

 58.000 58.000آيسلندا

 0 844.333 844.333آيرلندا

 1.083.667 1.083.667اسرائيل

 0 9.445.500 9.445.500ايطاليا

 16.944.314 7.450.853 24.395.167اليابان

 0 481.333 481.333كازاخستان

 0 126.000 126.000التفيا

 0 17.667 17.667ليختنشتاين

 116.645 64.855 181.500ليتوانيا

 161.333 161.333لكسمبرغ

 40.333 40.333مالطة

 0 25.167 25.167موناكو

 0 3.734.833 3.734.833هولندا

 675.333 675.333نيوزيلندا

 0 2.139.667 2.139.667النرويج

 0 2.119.500 2.119.500بولندا

 987.833 987.833البرتغال

 463.667 463.667رومــانيا

 7.782.333 7.782.333االتحاد الروسي

 7.500 7.500سان مارينو

 0 403.167 403.167سلوفاكيا

 0 211.667 211.667سلوفينيا

 6.156.833 6.156.833اسبانيا

 0 2.409.333 2.409.333السويد

 2.873.000 2.873.000سويسرا

 10.000 10.000طاجيكستان

 259.500 259.500أوكرانيا

 9.047.500 2.200.000 11.247.500المملكة المتحدة

 608.076- 37.274.743 36.666.667الواليات المتحدة األمريكية

 0 58.000 58.000أوزبكستان

TOTAL166.666.666 87.120.267 2.152.533 0 77.393.865 

CEITs13.281.167 3.946.022 0 0 9.335.145 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2019حالة االسهامات لعام : 5الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

 15.167 15.167أندورا

 0                5.889.667,00 5.889.667أستراليا

 1.814.5000 1.814.500النمسا

 151.167 151.167أذربيجان

 77.00064.167 141.167بيالروس

 0                2.230.333,00 2.230.333بلجيكا

 0                   113.333,00 113.333بلغاريا

 0- 300.000                7.061.333,41 7.361.333  كندا

 0                   249.500,00 249.500كرواتيا

 0                   108.333,00 108.333قبرص

 867.0000 867.000الجمهورية التشيكية

 1.471.8330 1.471.833الدانمرك

 95.8330 95.833استونيا

 1.149.1670 1.149.167فنلندا

 0 12.132.500113.000 12.245.500فرنسا

 0 12.881.0663.220.267 16.101.333ألمانيا

 1.187.000 1.187.000اليونان

 2.5000 2.500الكرسي الرسولي

 0                   405.667,00 405.667هنغاريا

 0                     58.000,00 58.000آيسلندا

 844.3330 844.333آيرلندا

 1.083.667 1.083.667اسرائيل

 1.914.579 371.762                7.159.158,61 9.445.500ايطاليا

 0 23.009.38490.400 23.099.784اليابان

 481.3330 481.333كازاخستان

 126.0000 126.000التفيا

 17.6670 17.667ليختنشتاين

 181.5000 181.500ليتوانيا

 161.3330 161.333لكسمبرغ

 40.333 40.333مالطة

 25.1670 25.167موناكو

 3.734.8330 3.734.833هولندا

 675.3330 675.333نيوزيلندا

 2.139.6670 2.139.667النرويج

 2.119.5000 2.119.500بولندا

 828.505159.328 987.833البرتغال

 463.6670 463.667رومــانيا

 7.782.3330 7.782.333االتحاد الروسي

 7.5000 7.500سان مارينو

 403.1670 403.167سلوفاكيا

 211.6670 211.667سلوفينيا

 0 4.964.1021.192.731 6.156.833اسبانيا

 2.409.3330 2.409.333السويد

 2.873.0000 2.873.000سويسرا

 10.000 10.000طاجيكستان

 259.500 259.500أوكرانيا

 11.247.5000 11.247.500المملكة المتحدة

 36.631.3570 36.631.357الواليات المتحدة األمريكية

 58.000 58.000أوزبكستان

 4.942.909 0 5.288.160 155.104.905 165.335.973المجموع الفرعي

 1.486.792 1.486.792*  إسهامات متنازع فيها

 6.429.701 0 5.288.160 155.104.905 166.822.765المجموع 

(*) ( دوالر أمريكي35.310)و بالواليات المتحدة األمريكية   ( دوالر أمريكي1.295.383)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق باليابان 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2018حالة االسهامات لعام : 6الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

 0 0 0 48.504 48.504أندورا

 0 0 0 12.574.443 12.574.443أستراليا

 0 0 0 4.838.190 4.838.190النمسا

 242.517 0 0 0 242.517أذربيجان

 113.174 0 0 226.348 339.522بيالروس

 0 0 0 6.050.769 6.050.769بلجيكا

 0 0 0 284.955 284.955بلغاريا

 0 0 0 18.091.677 18.091.677  كندا

 0- 0 0 763.926 763.926كرواتيا

 0 0 0 284.955 284.955قبرص

 0 0 0 2.340.276 2.340.276الجمهورية التشيكية

 0 0 0 4.092.453 4.092.453الدانمرك

 0 0 0 242.517 242.517استونيا

 0 0 0 3.146.643 3.146.643فنلندا

 0- 0 1.161.226 32.748.542 33.909.768فرنسا

 0- 0- 8.659.026 34.636.101 43.295.127ألمانيا

 3.868.128 0 0 0 3.868.128اليونان

 0 0 0 6.063 6.063الكرسي الرسولي

 0 0 0 1.612.731 1.612.731هنغاريا

 0 0 0 163.698 163.698آيسلندا

 0 0 0 2.534.289 2.534.289آيرلندا

 2.400.906 0 0 0 2.400.906اسرائيل

 0 0 2.090.450 24.877.303 26.967.753ايطاليا

 0 0 320.073 65.359.260 65.679.333اليابان

 0 0 0 733.611 733.611كازاخستان

 0 0 0 284.955 284.955التفيا

 0 0 0 54.567 54.567ليختنشتاين

 0 0 0 442.590 442.590ليتوانيا

 0 0 0 491.094 491.094لكسمبرغ

 32.335 0 0 64.670 97.005مالطة

 0 0 0 72.756 72.756موناكو

 0 0 0 10.028.028 10.028.028هولندا

 0 0 0 1.533.912 1.533.912نيوزيلندا

 0 0 0 5.159.523 5.159.523النرويج

 0- 0 0 5.583.927 5.583.927بولندا

 0 0 0 2.873.811 2.873.811البرتغال

 0 0 0 1.370.214 1.370.214رومــانيا

 0- 0 666.676 14.114.660 14.781.336االتحاد الروسي

 0 0 0 18.189 18.189سان مارينو

 0- 0 0 1.036.755 1.036.755سلوفاكيا

 0 0 0 606.288 606.288سلوفينيا

 0 0 1.178.229 16.846.755 18.024.984اسبانيا

 0 0 0 5.820.378 5.820.378السويد

 0 0 0 6.347.850 6.347.850سويسرا

 18.189 0 0 0 18.189طاجيكستان

 600.227 0 0 0 600.227أوكرانيا

 0 0 0 31.399.728 31.399.728المملكة المتحدة

 0- 0 0 94.948.529 94.948.529الواليات المتحدة األمريكية

 90.942 0 0 0 90.942أوزبكستان

 7.366.416 0- 14.075.680 414.756.434 436.198.530المجموع الفرعي

 1.301.470 0 0 0 1.301.470*  إسهامات متنازع فيها

 8.667.886 0- 14.075.680 414.756.434 437.500.000المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2017-2015حالة االسهامات لفترة : 7الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

 0 16.168 16.168أندورا

 0                 4.191.481 4.191.481أستراليا

 1.612.7300 1.612.730النمسا

 80.839 80.839أذربيجان

 113.1740 113.174بيالروس

 0                 2.016.923 2.016.923بلجيكا

 0                      94.985 94.985بلغاريا

 0                 6.030.559 6.030.559  كندا

 0                    254.642 254.642كرواتيا

 0                      94.985 94.985قبرص

 780.0920 780.092الجمهورية التشيكية

 1.364.1510 1.364.151الدانمرك

 80.8390 80.839استونيا

 1.048.8810 1.048.881فنلندا

 0 10.472.252831.004 11.303.256فرنسا

 0- 0- 11.545.3672.886.342 14.431.709ألمانيا

 1.289.376 1.289.376اليونان

 2.0210 2.021الكرسي الرسولي

 0                    537.577 537.577هنغاريا

 0                      54.566 54.566آيسلندا

 0                    844.763 844.763آيرلندا

 800.302 800.302اسرائيل

 0 282.500                 8.706.751 8.989.251ايطاليا

 0               21.893.111 21.893.111اليابان

 0                    244.537 244.537كازاخستان

 0                      94.985 94.985التفيا

 0                      18.189 18.189ليختنشتاين

 0                    147.530 147.530ليتوانيا

 0                    163.698 163.698لكسمبرغ

 32.335 32.335مالطة

 0                      24.252 24.252موناكو

 0                 3.342.676 3.342.676هولندا

 0                    511.304 511.304نيوزيلندا

 0                 1.719.841 1.719.841النرويج

 0                 1.861.309 1.861.309بولندا

 0                    957.937 957.937البرتغال

 0                    456.738 456.738رومــانيا

 0                 4.927.112 4.927.112االتحاد الروسي

 0                        6.063 6.063سان مارينو

 0                    345.585 345.585سلوفاكيا

 0                    202.096 202.096سلوفينيا

 0                 6.008.328 6.008.328اسبانيا

 0                 1.940.126 1.940.126السويد

 0                 2.115.950 2.115.950سويسرا

 6.063 6.063طاجيكستان

 200.076 200.076أوكرانيا

 0               10.466.576 10.466.576المملكة المتحدة

 0               32.083.333 32.083.333الواليات المتحدة األمريكية

 30.314 30.314أوزبكستان

 2.439.305 0- 3.999.846 139.394.183 145.833.333المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

((دوالر أمريكي) 2017حالة االسهامات لعام  : 8الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48

Annex I

Page 9

اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

 0 16.168 16.168أندورا

 0                 4.191.481 4.191.481أستراليا

 1.612.7300 1.612.730النمسا

 80.839 80.839أذربيجان

 113.1740 113.174بيالروس

 0                 2.016.923 2.016.923بلجيكا

 0                      94.985 94.985بلغاريا

 0                 6.030.559 6.030.559  كندا

 0                    254.642 254.642كرواتيا

 0                      94.985 94.985قبرص

 780.0920 780.092الجمهورية التشيكية

 1.364.1510 1.364.151الدانمرك

 80.8390 80.839استونيا

 1.048.8810 1.048.881فنلندا

 0- 11.018.799284.457 11.303.256فرنسا

 0- 0- 11.545.3672.886.342 14.431.709ألمانيا

 1.289.376 1.289.376اليونان

 2.0210 2.021الكرسي الرسولي

 0                    537.577 537.577هنغاريا

 0                      54.566 54.566آيسلندا

 0                    844.763 844.763آيرلندا

 800.302 800.302اسرائيل

 0 1.525.450                 7.463.801 8.989.251ايطاليا

 0 139.273               21.753.838 21.893.111اليابان

 0                    244.537 244.537كازاخستان

 0                      94.985 94.985التفيا

 0                      18.189 18.189ليختنشتاين

 0                    147.530 147.530ليتوانيا

 0                    163.698 163.698لكسمبرغ

 0                      32.335 32.335مالطة

 0                      24.252 24.252موناكو

 0                 3.342.676 3.342.676هولندا

 0                    511.304 511.304نيوزيلندا

 0                 1.719.841 1.719.841النرويج

 0                 1.861.309 1.861.309بولندا

 0                    957.937 957.937البرتغال

 0                    456.738 456.738رومــانيا

 0 666.676                 4.260.436 4.927.112االتحاد الروسي

 0                        6.063 6.063سان مارينو

 0                    345.585 345.585سلوفاكيا

 0                    202.096 202.096سلوفينيا

 0 1.178.229                 4.830.099 6.008.328اسبانيا

 0                 1.940.126 1.940.126السويد

 0                 2.115.950 2.115.950سويسرا

 6.063 6.063طاجيكستان

 200.076 200.076أوكرانيا

 0               10.466.576 10.466.576المملكة المتحدة

 0               31.233.927 31.233.927الواليات المتحدة األمريكية

 30.314 30.314أوزبكستان

 2.406.970 0- 6.680.427 135.896.531 144.983.927المجموع الفرعي

 849.406 849.406*  إسهامات متنازع فيها

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2016حالة االسهامات لعام  : 9الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

 0 16.168 16.168أندورا

 0                        4.191.481 4.191.481أستراليا

 0                        1.612.730 1.612.730النمسا

 80.839 80.839أذربيجان

 113.174 113.174بيالروس

 0                        2.016.923 2.016.923بلجيكا

 0                             94.985 94.985بلغاريا

 0                        6.030.559 6.030.559  كندا

 0-                           254.642 254.642كرواتيا

 0                             94.985 94.985قبرص

 0                           780.092 780.092الجمهورية التشيكية

 0                        1.364.151 1.364.151الدانمرك

 0                             80.839 80.839استونيا

 0                        1.048.881 1.048.881فنلندا

 0 45.765                      11.257.491 11.303.256فرنسا

 0- 2.886.342                      11.545.367 14.431.709ألمانيا

 1.289.376 1.289.376اليونان

 0                               2.021 2.021الكرسي الرسولي

 0                           537.577 537.577هنغاريا

 0                             54.566 54.566آيسلندا

 0                           844.763 844.763آيرلندا

 800.302 800.302اسرائيل

 0 282.500                        8.706.751 8.989.251ايطاليا

 0 180.800                      21.712.311 21.893.111اليابان

 0                           244.537 244.537كازاخستان

 0                             94.985 94.985التفيا

 0                             18.189 18.189ليختنشتاين

 0                           147.530 147.530ليتوانيا

 0                           163.698 163.698لكسمبرغ

 0                             32.335 32.335مالطة

 0                             24.252 24.252موناكو

 0                        3.342.676 3.342.676هولندا

 0                           511.304 511.304نيوزيلندا

 0                        1.719.841 1.719.841النرويج

 0-                        1.861.309 1.861.309بولندا

 0                           957.937 957.937البرتغال

 0                           456.738 456.738رومــانيا

 0-                        4.927.112 4.927.112االتحاد الروسي

 0                               6.063 6.063سان مارينو

 0-                           345.585 345.585سلوفاكيا

 0                           202.096 202.096سلوفينيا

 0                        6.008.328 6.008.328اسبانيا

 0                        1.940.126 1.940.126السويد

 0                        2.115.950 2.115.950سويسرا

 6.063 6.063طاجيكستان

 200.076 200.076أوكرانيا

 0                      10.466.576 10.466.576المملكة المتحدة

 0-                      31.631.269 31.631.269*الواليات المتحدة األمريكية

 30.314 30.314أوزبكستان

 2.520.142 3.395.407 139.465.721 145.381.269المجموع الفرعي

 452.064 452.064*  إسهامات متنازع فيها

 2.972.206 3.395.407 139.465.721 145.833.333المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2015حالة االسهامات لعام  : 10الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

67-35.72035.78700أندورا

9.863.6979.863.697000أستراليا

4.342.4764.342.476000النمسا

76.54200076.542أذربيجان

214.317000214.317بيالروس

5.485.5015.485.501000بلجيكا

193.906193.906000بلغاريا

16.364.65316.364.653000  كندا

164.729164.729000كرواتيا

234.728234.728000قبرص

1.780.8741.780.874000الجمهورية التشيكية

3.755.6553.755.655000الدانمرك

204.112204.112000استونيا

2.888.1802.888.180000فنلندا

31.244.39430.205.7091.038.68500فرنسا

40.914.18532.731.3488.182.83700ألمانيا

3.526.029580.000002.946.029اليونان

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

128.906128.906000كازاخستان

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

396.815.725375.910.01712.479.34708.426.361المجموع الفرعي

3.477.9103.477.910*  إسهامات متنازع فيها

400.293.635375.910.01712.479.347011.904.271المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2014-2012حالة االسهامات لفترة  :  11الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

0 11.907 11.907أندورا

0 3.287.899 3.287.899أستراليا

0 1.447.492 1.447.492النمسا

25.514 25.514أذربيجان

71.439 71.439بيالروس

0 1.828.500 1.828.500بلجيكا

0 64.635 64.635بلغاريا

(0)5.454.884 5.454.884  كندا

164.7290 164.729كرواتيا

0 78.243 78.243قبرص

0 593.625 593.625الجمهورية التشيكية

0 1.251.885 1.251.885الدانمرك

0 68.037 68.037استونيا

0 962.727 962.727فنلندا

(0)9.755.199659.599 10.414.798فرنسا

5.494.343 0-5.455.2252.688.494 13.638.062ألمانيا

1.175.343 1.175.343اليونان

0 1.701 1.701الكرسي الرسولي

0 494.971 494.971هنغاريا

0 71.439 71.439آيسلندا

0 847.063 847.063آيرلندا

653.157 653.157اسرائيل

(0)7.762.821740.131 8.502.952ايطاليا

118.9790 21.193.682 21.312.660اليابان

(0) 128.906 128.906كازاخستان

0 64.635 64.635التفيا

0 15.308 15.308ليختنشتاين

0 110.560 110.560ليتوانيا

0 153.084 153.084لكسمبرغ

0 28.916 28.916مالطة

0 5.103 5.103موناكو

0 3.155.226 3.155.226هولندا

0 464.354 464.354نيوزيلندا

0 1.481.511 1.481.511النرويج

0 1.408.371 1.408.371بولندا

(0) 869.176 869.176البرتغال

(0) 301.065 301.065رومــانيا

0 2.724.891 2.724.891االتحاد الروسي

0 5.103 5.103سان مارينو

0 241.532 241.532سلوفاكيا

0 175.196 175.196سلوفينيا

0 5.403.857 5.403.857اسبانيا

0 1.809.790 1.809.790السويد

0 1.922.052 1.922.052سويسرا

3.402 3.402طاجيكستان

147.981 147.981أوكرانيا

0 11.232.946 11.232.946المملكة المتحدة

28.619.0100 28.619.010الواليات المتحدة األمريكية

17.009 17.009أوزبكستان

7.588.188(0)121.117.2544.207.203 132.912.645المجموع الفرعي

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/83/48

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2014حالة االسهامات لعام  : 12الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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اسهامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

0 11.907 11.907أندورا

0 3.287.899 3.287.899أستراليا

0 1.447.492 1.447.492النمسا

25.514 25.514أذربيجان

71.439 71.439بيالروس

0 1.828.500 1.828.500بلجيكا

0 64.635 64.635بلغاريا

5.454.8840 5.454.884  كندا

 0كرواتيا

0 78.243 78.243قبرص

0 593.625 593.625الجمهورية التشيكية

0 1.251.885 1.251.885الدانمرك

0 68.037 68.037استونيا

0 962.727 962.727فنلندا

10.324.39890.4000 10.414.798فرنسا

(2.766.731)13.638.0622.766.731 13.638.062ألمانيا

1.175.343 1.175.343اليونان

0 1.701 1.701الكرسي الرسولي

0 494.971 494.971هنغاريا

0 71.439 71.439آيسلندا

0 847.063 847.063آيرلندا

653.157 653.157اسرائيل

8.502.9520 8.502.952ايطاليا

0 21.312.660 21.312.660اليابان

0 0 0كازاخستان

0 64.635 64.635التفيا

0 15.308 15.308ليختنشتاين

110.5600 110.560ليتوانيا

0 153.084 153.084لكسمبرغ

0 28.916 28.916مالطة

0 5.103 5.103موناكو

0 3.155.226 3.155.226هولندا

0 464.354 464.354نيوزيلندا

0 1.481.511 1.481.511النرويج

0 1.408.371 1.408.371بولندا

(0) 869.176 869.176البرتغال

0 301.065 301.065رومــانيا

0 2.724.891 2.724.891االتحاد الروسي

0 5.103 5.103سان مارينو

0 241.532 241.532سلوفاكيا

0 175.196 175.196سلوفينيا

0 5.403.857 5.403.857اسبانيا

0 1.809.790 1.809.790السويد

0 1.922.052 1.922.052سويسرا

3.402 3.402طاجيكستان

147.981 147.981أوكرانيا

0 11.232.946 11.232.946المملكة المتحدة

28.364.3230 28.364.323الواليات المتحدة األمريكية

17.009 17.009أوزبكستان

(672.885)130.180.0772.857.131 132.364.323المجموع الفرعي

969.010969.010*  إسهامات متنازع فيها

133.333.333130.180.0772.857.131296.125المجموع 

(*)مبلغ اضافي في االسهامات المتنازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(دوالر أمريكي) 2013حالة االسهامات لعام  : 13الجدول 

2019أيار / مايو27إلى غاية 
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                              3.101.923,81                       201234.479.816,33 - 2005                       37.822.572,11             31.377.892,52                  37.801.368,39دوالر كنديكندا2012 - 2004

                              5.688.337,02                       201393.273.116,31 - 2006                       70.874.367,37             87.584.779,29                  70.874.367,37يوروفرنسا2012 - 2004

                              1.939.719,88                         17/09/20158.384.678,22                         7.436.663,95أمين الخزانة             10.324.398,10                    7.436.663,95يوروفرنسا20132013ديسمبر 

                              1.832.468,25                         17/09/20157.922.730,75                         7.026.669,91أمين الخزانة               9.755.199,00                    7.026.669,91يوروفرنسا2014

20.079.597,10             

-                              

             18.914.439,57                  18.914.439,57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا09/08/20042004

                                             -                         03/08/20056.304.813,19                         6.304.813,19أمين الخزانة03/08/2005

                                             -                         11/08/20066.304.813,19                         6.304.813,19أمين الخزانة11/08/2006

                                             -                         16/02/20073.152.406,60                         3.152.406,60أمين الخزانة16/02/2007

                                             -                         10/08/20073.152.406,60                         3.152.406,60أمين الخزانة10/08/2007

18.914.439,57                       18.914.439,58                       

               7.565.775,83                    7.565.775,83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا08/07/20052005

                                             -                         18/04/20061.260.962,64                         1.260.962,64أمين الخزانة18/04/2006

                                             -                         11/08/20061.260.962,64                         1.260.962,64أمين الخزانة11/08/2006

                                             -                         16/02/20071.260.962,64                         1.260.962,64أمين الخزانة16/02/2007

                                             -                         10/08/20071.260.962,64                         1.260.962,64أمين الخزانة10/08/2007

                                             -                         12/02/20081.260.962,64                         1.260.962,64أمين الخزانة12/02/2008

                                             -                         12/08/20081.260.962,64                         1.260.962,63أمين الخزانة12/08/2008

7.565.775,83                         7.565.775,83                         

             14.473.718,52                  11.662.922,38يوروBU 106 1004 01ألمانيا10/05/20062006

2.412.286,41               28/02/2007TREASURER1.943.820,40                         28/02/20072.558.067,65                         145.781,24                                

2.412.286,41               10/08/2007TREASURER1.943.820,40                         10/08/20072.681.305,85                         269.019,44                                

2.412.286,42               12/02/2008TREASURER1.943.820,40                         12/02/20082.821.066,54                         408.780,12                                

2.412.286,42               12/08/2008TREASURER1.943.820,40                         12/08/20082.930.114,87                         517.828,45                                

2.412.286,42               17/02/2009TREASURER1.943.820,40                         17/02/20092.492.560,89                         80.274,47                                  

2.412.286,44               12/08/2009TREASURER1.943.820,38                         12/08/20092.760.613,72                         348.327,28                                

11.662.922,38                       11.662.922,38                       

             14.473.718,52                  11.662.922,38يوروBU 107 1006 01ألمانيا23/07/20072007

                                408.780,12                         12/02/20082.821.066,54                         1.943.820,40أمين الخزانة12/02/2008               2.412.286,42

                                517.828,46                         12/08/20082.930.114,87                         1.943.820,39أمين الخزانة12/08/2008               2.412.286,41

                                  80.274,47                         17/02/20092.492.560,89                         1.943.820,40أمين الخزانة17/02/2009               2.412.286,42

                                348.327,30                         12/08/20092.760.613,72                         1.943.820,38أمين الخزانة12/08/2009               2.412.286,42

                                767.026,23                         11/02/20103.179.312,65                         1.943.820,40أمين الخزانة11/02/2010               2.412.286,42

                                148.891,93                         10/08/20102.561.178,36                         1.943.820,41أمين الخزانة10/08/2010               2.412.286,43

11.662.922,38                       11.662.922,38                       

               5.789.487,42                    4.665.168,96يوروBU 108 1004 01ألمانيا15/08/20082008

                                  32.109,79                            17/02/2009997.024,36                            777.528,16أمين الخزانة17/02/2009                  964.914,57

                                139.330,92                         12/08/20091.104.245,49                            777.528,16أمين الخزانة12/08/2009                  964.914,57

                               (435.806,66)                            11/02/2010529.107,91                            777.528,16أمين الخزانة11/02/2010                  964.914,57

                                  59.555,93                         10/08/20101.024.470,50                            777.528,16أمين الخزانة10/08/2010                  964.914,57

                                  95.245,05                         10/02/20111.060.159,65                            777.528,16أمين الخزانة10/02/2011                  964.914,60

                                130.467,13                         20/06/20111.095.381,67                            777.528,16أمين الخزانة20/06/2011                  964.914,54

4.665.168,96                         4.665.168,96                         

             13.884.041,00                    9.121.815,12يوروBU 109 1007 01ألمانيا18/12/20092009

11/02/2010                         1.520.302,52أمين الخزانة11/02/2010               2.314.006,88

                               (310.856,28)                         10/08/20102.003.150,60                         1.520.302,52أمين الخزانة10/08/2010               2.314.006,88

                               (241.074,39)                         10/02/20112.072.932,49                         1.520.302,52أمين الخزانة10/02/2011               2.314.006,88

                               (172.204,69)                         20/06/20112.141.802,19                         1.520.302,52أمين الخزانة20/06/2011               2.314.006,88

 مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرف
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي

2019أيار/  مايو 27 الى غاية  2019-2004سجل أذونات الصرف للفترة :14الجدول 2019 

(بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

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

اليونيب
تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة سنة المشاركة

                               (311.008,31)                         03/02/20122.002.998,57                         1.520.302,52أمين الخزانة03/02/2012               2.314.006,88

                               (432.024,04)                         08/08/20121.881.982,56                         1.520.302,52أمين الخزانة08/08/2012               2.314.006,60

9.121.815,12                         9.121.815,12                         

             13.884.041,00                    9.121.815,12يوروBU 110 1002 01ألمانيا14/04/20102010

                               (241.074,40)                         10/02/20112.072.932,48                         1.520.302,52أمين الخزانة10/02/2011               2.314.006,88

                               (172.204,69)                         20/06/20112.141.802,19                         1.520.302,52أمين الخزانة20/06/2011               2.314.006,88

                               (311.008,31)                         03/02/20122.002.998,57                         1.520.302,52أمين الخزانة03/02/2012               2.314.006,88

                               (432.024,32)                         08/08/20121.881.982,56                         1.520.302,52أمين الخزانة08/08/2012               2.314.006,88

                               (276.649,49)                         12/02/20132.037.357,39                         1.520.302,52أمين الخزانة12/02/2013               2.314.006,88

                               (285.162,88)                         12/08/20132.028.843,72                         1.520.302,52أمين الخزانة12/08/2013               2.314.006,60

9.121.815,12                         9.121.815,12                         

               5.553.616,51                    3.648.726,05يوروBU 111 1001 01ألمانيا27/04/20112011

                               (124.403,32)                            03/02/2012801.199,43                            608.121,01أمين الخزانة03/02/2012                  925.602,75

                               (172.809,89)                            08/08/2012752.792,86                            608.121,00أمين الخزانة08/08/2012                  925.602,75

                               (110.659,77)                            12/02/2013814.942,98                            608.121,01أمين الخزانة12/02/2013                  925.602,75

                               (114.065,27)                            12/08/2013811.537,48                            608.121,01أمين الخزانة12/08/2013                  925.602,75

                               (101.416,35)                            11/02/2014824.186,40                            608.121,01أمين الخزانة11/02/2014                  925.602,75

                               (111.450,37)                            12/08/2014814.152,39                            608.121,00أمين الخزانة12/08/2014                  925.602,76

3.648.726,04                         4.818.811,54                         

             BU 113 1001 01Euro9.823.495,77                    13.638.061,59ألمانيا24/01/20132012

                                 (78.932,48)                         12/02/20132.194.077,79                         1.637.249,30أمين الخزانة12/02/2013               2.273.010,27

                                 (88.101,08)                         12/08/20132.184.909,18                         1.637.249,30أمين الخزانة12/08/2013               2.273.010,26

                                 (52.409,05)                         11/02/20142.220.601,22                         1.637.249,30أمين الخزانة11/02/2014               2.273.010,27

                                 (81.060,92)                         12/08/20142.191.949,36                         1.637.249,30أمين الخزانة12/08/2014               2.273.010,27

                               (159.540,39)                            10/02/2015749.663,71                            654.899,72أمين الخزانة10/02/2015                  909.204,10

                               (768.093,70)                         05/08/20152.868.722,72                         2.619.598,87أمين الخزانة05/08/2015               3.636.816,42

أمين الخزانةالرصيد                              -

                        0,7203             13.638.061,59                    9.823.495,77يوروBU 113 1004 01ألمانيا25/03/20132013

                                 (52.409,05)                         11/02/20142.220.601,22                         1.637.249,30أمين الخزانة11/02/2014               2.273.010,27

                                 (81.060,92)                         12/08/20142.191.949,36                         1.637.249,30أمين الخزانة12/08/2014               2.273.010,27

                                 (81.060,92)                         12/08/20142.191.949,36                         1.637.249,30أمين الخزانة12/08/2014               2.273.010,27

                               (398.851,00)                         10/02/20151.874.159,27                         1.637.249,30أمين الخزانة10/02/2015               2.273.010,27

                               (398.850,97)                         12/08/20151.874.159,27                         1.637.249,30أمين الخزانة12/08/2015               2.273.010,24

                               (398.851,00)                         10/02/20161.874.159,27                         1.637.249,30أمين الخزانة10/02/2016               2.273.010,27

أمين الخزانةالرصيد                              -

-                              

               5.455.224,66                    3.929.398,32يوروBU 114 1003 01ألمانيا02/10/20142014

                               (384.046,85)                         05/08/20151.434.361,37                         1.309.799,44أمين الخزانة05/08/2015               1.818.408,22

                               (182.199,93)                            10/02/2016727.004,18                            654.899,72أمين الخزانة10/02/2016                  909.204,11

                               (183.116,78)                            10/08/2016726.087,33                            654.899,73أمين الخزانة10/08/2016                  909.204,11

                               (210.753,56)                            10/02/2017698.450,55                            654.893,73أمين الخزانة10/02/2017                  909.204,11

                               (150.175,35)                            10/11/2017759.028,76                            654.893,73أمين الخزانة10/11/2017                  909.204,11

أمين الخزانةالرصيد                           (0,00)

             11.545.367,08                    8.424.308,00يوروBU 115 1001 01ألمانيا19/01/20152015

                               (713.273,15)                         10/02/20153.616.239,51                         3.159.115,50أمين الخزانة10/02/2015               4.329.512,66

                               (869.965,28)                         05/08/20153.459.547,38                         3.159.115,50أمين الخزانة05/08/2015               4.329.512,66

                               (548.385,69)                         10/02/20162.337.956,08                         2.106.077,00أمين الخزانة10/02/2016               2.886.341,77

أمين الخزانةالرصيد                             0,00

             11.545.367,08                    8.424.308,00يوروBU 116 1000 01ألمانيا12/01/20162016

أمين الخزانة10/02/2016               1.443.170,89
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 مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرف
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة سنة المشاركة

                               (827.001,31)                         10/08/20163.502.511,35                         3.159.115,50أمين الخزانة10/08/2016               4.329.512,66

                               (320.105,33)                         10/02/20171.123.065,56                         1.053.038,50أمين الخزانة10/02/2017               1.443.170,89

                               (215.959,82)                         14/11/20171.227.211,07                         1.053.038,50أمين الخزانة14/11/2017               1.443.170,89

                               (144.458,51)                        15/02/20181.298.712,38                         1.053.038,50أمين الخزانة15/02/2018               1.443.170,89

                               (222.804,54)                        10/08/20181.220.366,32                         1.053.038,50أمين الخزانة10/08/2018               1.443.170,86

أمين الخزانةالرصيد                             0,00

             11.545.367,08                    8.424.308,00يوروBU 117 1000 01ألمانيا13/01/20172017

                               (640.210,65)                         10/02/20172.246.131,12                         2.106.077,00أمين الخزانة10/02/2017               2.886.341,77

                               (431.919,63)                         14/11/20172.454.422,14                         2.106.077,00أمين الخزانة14/11/2017               2.886.341,77

                               (288.917,00)                        15/02/20182.597.424,77                         2.106.077,00أمين الخزانة15/02/2018               2.886.341,77

                               (445.609,14)                         10/08/20182.440.732,63                         2.106.077,00أمين الخزانة10/08/2018               2.886.341,77

                             0,00الرصيد

                                             -                         17/11/20043.364.061,32                         3.364.061,32أمين الخزانة17/11/2004               3.364.061,32                    3.364.061,32دوالر أمريكيD 11هواندا08/12/20032004

                                             -                         05/12/20053.364.061,32                         3.364.061,32أمين الخزانة05/12/2005               3.364.061,32                    3.364.061,32دوالر أمريكيD 11هواندا08/12/20032005

             10.718.502,63                    7.243.564,08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة18/05/20042004

                                380.132,91                         23/08/20052.166.550,02                         1.207.260,68أمين الخزانة23/08/2005               1.786.417,11

                                944.460,32                         20066.303.711,64فبراير                          3.621.782,04أمين الخزانة2006فبراير                5.359.251,32

                                900.549,53                         24/07/20064.473.383,73                         3.621.782,04أمين الخزانة24/07/2006               3.572.834,20

7.243.564,08                         12.943.645,39                       2.225.142,76                              

             10.718.502,63                    7.243.564,08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة01/06/20052005

                                450.274,75                         24/07/20062.236.691,86                         1.207.260,68أمين الخزانة24/07/2006               1.786.417,11

                              1.354.916,85                         09/08/20066.036.303,40                         3.163.681,03أمين الخزانة09/08/2006               4.681.386,55

                              1.178.537,31                         16/08/20065.429.236,28                         2.872.622,37أمين الخزانة16/08/2006               4.250.698,97

7.243.564,08                         13.702.231,54                       2.983.728,91                              

                                             -                         27/10/20052.000.000,00                         2.000.000,00أمين الخزانة27/10/2005               4.920.000,00                    4.920.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة13/05/20052004

                                             -                         02/11/20062.000.000,00                         2.000.000,00أمين الخزانة02/11/2006

                                             -                            25/10/2007920.000,00                            920.000,00أمين الخزانة25/10/2007

4.920.000,00                         4.920.000,00                         

01/03/20062005USA02/11/20062.000.000,00                         2.000.000,00أمين الخزانة02/11/2006               3.159.700,00                    3.159.700,00دوالر أمريكي                         -                                             

                                             -                         25/10/20071.159.700,00                         1.159.700,00أمين الخزانة25/10/2007

3.159.700,00                         3.159.700,00                         

                                             -                         25/10/20072.500.000,00                         2.500.000,00أمين الخزانة25/10/2007               7.315.000,00                    7.315.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006

                                             -                         19/11/20082.500.000,00                         2.500.000,00أمين الخزانة19/11/2008

                                             -                         11/05/20092.315.000,00                         2.315.000,00أمين الخزانة11/05/2009

7.315.000,00                         7.315.000,00                         

                                             -                         19/11/20082.341.500,00                         2.341.500,00أمين الخزانة19/11/2008               4.683.000,00                    4.683.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/02/20082008

                                             -                         11/05/20092.341.500,00                         2.341.500,00أمين الخزانة11/05/2009

4.683.000,00                         4.683.000,00                         

               5.697.000,00                    5.697.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/04/20092009

                                             -                        11/05/20091.900.000,00                        1.900.000,00أمين الخزانة11/05/2009

                                             -                        04/11/20101.900.000,00                        1.900.000,00أمين الخزانة04/11/2010

                                             -                        03/11/20111.897.000,00                        1.897.000,00أمين الخزانة03/11/2011

5.697.000,00                        5.697.000,00                        

              5.840.000,00                   5.840.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة12/05/20102010
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 مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرف
 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 

اليونيب
تاريخ التحويلنوع العملة/ فئة  البلد األصلي (بالفئة األصلية) المبلغ تاريخ التسليم

  المقبوضــاتاالستالمــات

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

(دوالر أمريكي)
تاريخ  القبض الوكالة سنة المشاركة

                                             -                        04/11/20101.946.666,00                        1.946.666,00أمين الخزانة04/11/2010              1.946.666,00

                                             -                        03/11/20111.946.667,00                        1.946.667,00أمين الخزانة03/11/2011              1.946.667,00

                                             -                        06/02/20121.946.667,00                        1.946.667,00أمين الخزانة06/02/2012              1.946.667,00

5.840.000,00                        5.840.000,00                        

              5.190.000,00                   5.190.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة14/06/20112011

                                             -                        03/11/20111.730.000,00                        1.730.000,00أمين الخزانة03/11/2011              1.730.000,00

                        06/02/20123.460.000,00                        3.460.000,00أمين الخزانة06/02/2012              3.460.000,00

5.190.000,00                        5.190.000,00                        

              5.000.000,00                   5.000.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة09/05/20122012

                                             -                        14/12/20121.666.667,00                        1.666.667,00أمين الخزانة14/12/2012              1.666.667,00

                                             -                        14/11/20131.666.667,00                        1.666.667,00أمين الخزانة14/11/2013              1.666.667,00

                                             -                        31/10/20141.666.666,00                        1.666.666,00أمين الخزانة14/12/2012              1.666.666,00

5.000.000,00                        

أمين الخزانة17/4/2014              4.401.000,00                   4.401.000,00دوالر أمريكيالواليات المتحدة17/04/20142014

                                             -                        31/10/20141.467.000,00                        1.467.000,00أمين الخزانة17/4/2014              1.467.000,00

                                             -                        17/11/20151.467.000,00                        1.467.000,00أمين الخزانة17/11/2015              1.467.000,00

                                             -                        23/05/20161.467.000,00                        1.467.000,00أمين الخزانة23/05/2016              1.467.000,00

أمين الخزانةالرصيد                              -
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  الثاني المرفق
 

 المشروعات المطلوب لها تقارير حالة اضافية تقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين
 

 التوصيات عنوان المشروع الوكالة الرمز البلد
خطة إدارة إزالة المواد إعداد يونيب ANT/PHA/73/PRP/17 أنتيغوا وبربودا

 الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية)
بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 

 التنفيذ

 أنتيغوا وبربودا
 

ANT/SEV/73/INS/16 تمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلة الخامسة: يونيب
1/2015- 12/2016 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

خطة إدارة إزالة المواد  يونيدو BAH/PHA/68/INV/27 البحرين 
الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة األولى، 

الشريحة األولى) (إزالة 
تكييف من تصنيع  22- لهيدروكلوروفلوروكربونا

 Awalالهواء المركزى وتكييف هواء الغرف في 
Gulf manufacturing enterprise( 

 

بشأن  84تقرير حالة يقدم إلى االجتماع طلب 
 التنفيذ

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى

CAF/SEV/68/INS/23 تمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلة السادسة: يونيب
1/2013 – 12/2014  
 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 
خطة إدارة إزالة المواد يونيب CHI/PHA/76/TAS/191 شيلى 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، 
 الشريحة األولى) (قطاع خدمة التبريد)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/73/INV/59 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة األولى، 

الشريحة األولى) (إزالة 
ب في قطاع 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 Pyongyangفي  رغاوى البوليوريثان
Sonbong and Puhung Building 

Materials( 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف 

 األنشطة
 

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/73/TAS/60 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة األولى، 

 (خدمة التبريد والرصد) الشريحة األولى)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف 

 األنشطة

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/75/INV/62 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة األولى، 

) (إزالة الثانيةالشريحة 
ب في قطاع 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 Pyongyangرغاوى البوليوريثان في 
Sonbong and Puhung Building 

Materials( 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف 

 األنشطة

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/75/TAS/63 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة األولى، 

التبريد خدمة السياسة و) (الثانيةالشريحة 
والرصد)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف 

 األنشطة

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/PHA/77/INV/64 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة األولى، 

خدمة التبريد السياسة و) (الثالثةالشريحة 
والرصد)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف 

 األنشطة

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/SEV/68/INS/57 تمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلتان يونيب
  ) 12/2013 – 1/2010السادسة والسابعة: 

 

بشأن  84يقدم إلى االجتماع  طلب تقرير حالة
التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف 

 األنشطة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48 
Annex II 

 

2 
 

 التوصيات عنوان المشروع الوكالة الرمز البلد
جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

 

DRC/PHA/79/PRP/42 إعداد خطة إدارة إزالة المواد يوئنديبي
 الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
ومستوى صرف األموال بما في ذلك التنفيذ 

 تحديث عن تقديم المرحلة الثانية
 

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

DRC/PHA/79/PRP/43 إعداد خطة إدارة إزالة المواد يونيب
 (المرحلة الثانية) الهيدروكلوروفلوروكربونية

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
تحديث  مستوى صرف األموال بما في ذلك

 عن تقديم المرحلة الثانية
بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع  مساعدة عاجلة اضافية للدعم المؤسسي يونيب DMI/SEV/80/INS/23  دومينيكا

االستراتيجية وخطة العمل التى أقرها  تنفيذ
 81/36المقرر 

خطة إدارة إزالة المواد  يونيدو ETH/PHA/77/INV/28 أثيوبيا
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ) الثانيةالشريحة 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التقدم المتحقق ومستوى صرف األموال

 
خطة إدارة إزالة المواد يونيب ETH/PHA/77/TAS/27أثيوبيا

(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية
) الثانيةالشريحة 

بشأن  84تقرير حالة يقدم إلى االجتماع طلب 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 :السابعةتمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلة يونيب ETH/SEV/77/INS/26أثيوبيا
1/2017 – 12/2018( 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

خطة إدارة إزالة المواد يونيب GUA/PHA/75/TAS/50  غواتيماال
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

) الثالثةالشريحة 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

خطة إدارة إزالة المواد  يونديبي HAI/PHA/76/INV/22 هايتى
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ) الثانيةالشريحة 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
التنفيذ ومستوى صرف األموال واالنتهاء من 

ة االتفاق مع اليونديبي؛ يوفر برنامج المساعد
على االمتثال لليونيب المساعدة لالسراع 

 بتنفيذ أنشطة المشروع
 :الرابعةتمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلة  يونيب HAI/SEV/75/INS/20  هايتى

11/2015 – 10/2017( 
بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 

 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 :العاشرةتمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلة  يونديبي IND/SEV/76/INS/467 الهند 
4/2016 – 3/2018( 

بشأن  84االجتماع طلب تقرير حالة يقدم إلى 
 مستوى صرف األموال

 -إيران (جمهورية 
 االسالمية

IRA/PHA/77/INV/226 خطة إدارة إزالة المواد  يونديبي
، الثانية(المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (قطاع الرغاوى)الشريحة األولى) 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 مستوى صرف األموال

خطة إدارة إزالة المواد يونيدو IRQ/PHA/74/INV/23 العراق
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (قطاع خدمة التبريد)) الثانيةالشريحة 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 مستوى صرف األموال

خطة إدارة إزالة المواد يونيدو QAT/PHA/65/INV/18 قطر
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (قطاع خدمة التبريد)الشريحة األولى) 

طلب تقرير حالة عن تنفيذ المشروع يقدم إلى 
مع مالحظة أن إنتهاء المشروع  84االجتماع 

وتعاد األرصدة المتبقية  1/7/2019هو في 
  31/12/2019في 

خطة إدارة إزالة المواد يونيب QAT/PHA/65/TAS/17قطر
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (قطاع خدمة التبريد)الشريحة األولى) 

طلب تقرير حالة عن تنفيذ المشروع يقدم إلى 
مع مالحظة أن إنتهاء المشروع  84االجتماع 

وتعاد األرصدة المتبقية  1/7/2019هو في 
  31/12/2019في 

إعداد خطة إدارة إزالة المواد يونيب QAT/PHA/73/PRP/20قطر
 (المرحلة الثانية) الهيدروكلوروفلوروكربونية

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
يم تقديم المرحلة الثانية، مع مالحظة أن التقد

 قد تأخر
إعداد خطة إدارة إزالة المواد  يونيدو QAT/PHA/73/PRP/21قطر

 (المرحلة الثانية) الهيدروكلوروفلوروكربونية
بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 

يم تقديم المرحلة الثانية، مع مالحظة أن التقد
 قد تأخر
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 التوصيات عنوان المشروع الوكالة الرمز البلد
(المرحلة الرابعة:  مشروع الدعم المؤسسيتجديد يونيدو QAT/SEV/79/INS/22 قطر

8/2017 – 7/2019  
بشأن  84االجتماع طلب تقرير حالة يقدم إلى 

 التنفيذ ومستوى صرف األموال
المملكة العربية 

 السعودية
SAU/FOA/62/INV/13 22- الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة يونيدو 

ب من تصنيع 142- الهيدروكلوروفلوروكربونو
شركة الألواح البوليسترين المسحوبة بالضغط في 

 الوطنية للبالستيك

بشأن  84االجتماع طلب تقرير حالة يقدم إلى 
التنفيذ بما في ذلك تحديث عن بيع المعدات 
 ابالمزاد التى قد تم شراؤها وتحتاج إلى بيعه

 
المملكة العربية 

 السعودية
SAU/PHA/68/INV/17 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو

(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية
 الشريحة األولى) (خدمة التبريد والرصد)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

المملكة العربية 
 السعودية

SAU/PHA/72/INV/20 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة الثانية) (خدمة التبريد والرصد)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

المملكة العربية 
 السعودية

SAU/PHA/75/INV/24 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

الشريحة الثالثة) (خطة قطاع رغاوى 
 البوليوريثان)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

المملكة العربية 
 السعودية

SAU/PHA/75/INV/25 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ) (خدمة التبريد والرصد)الثالثةالشريحة 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

المملكة العربية 
 السعودية

SAU/PHA/77/INV/31 خطة إدارة إزالة المواد يونيدو
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ) (خدمة التبريد والرصد)الرابعةالشريحة 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 صرف األموال اتالتنفيذ ومستوى

المملكة العربية 
 السعودية

SAU/PHA/77/TAS/32 خطة إدارة إزالة المواد يونيب
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

وتدريب موظفى  الشريحة الرابعة) (خدمة التبريد
 والرصد) الجمارك

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 صرف األموال اتالتنفيذ ومستوى

المملكة العربية 
 السعودية

SAU/SEV/67/INS/15 الثانيةتمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلة يونيب: 
7/2012 – 6/2014  

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

خطة إدارة إزالة المواد يونيدو SOM/PHA/77/INV/12 الصومال
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

خطة إدارة إزالة المواد يونيدو SOM/PHA/77/TAS/13 الصومال
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة الثانية) (أمن اضافى)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

خطة إدارة إزالة المواد يونيب SSD/PHA/77/TAS/04 جنوب السودان
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة األولى)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 صرف األموال اتالتنفيذ ومستوى

 :األولىمشروع الدعم المؤسسي (المرحلة يونيب SSD/SEV/76/INS/03 جنوب السودان
5/2016 – 4/2018  

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 صرف األموال اتالتنفيذ ومستوى

خطة إدارة إزالة المواد يونيب SUR/PHA/74/TAS/22 سورينام
(المرحلة األولى،  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة الثانية)
 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 صرف األموال اتالتنفيذ ومستوى

 :السادسةتمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلة يونيب SUR/SEV/77/INS/25 سورينام
12/2016 – 11/2018  

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 صرف األموال اتالتنفيذ ومستوى

الجمهورية العربية 
 السورية

SYR/FOA/61/PRP/102 إعداد أنشطة استثمارية إلزالة المواد يونيدو
 الرغاوى)الهيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع 

 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ رصد تقديم المرحلة األولى
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الجمهورية العربية 

 السورية
SYR/PHA/55/PRP/97 إعداد خطة إدارة إزالة المواد يونيدو

  الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 المرحلة األولىالتنفيذ رصد تقديم 

الجمهورية العربية 
 السورية

SYR/REF/62/INV/103 22- إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونيونيدو 
 ب من تصنيع142- والهيدروكلوروفلوروكربون

معدات تكييف هواء وحيدة وألواح  البوليوريثان 
 العازلة الجاسئة في مجموعة الحافظ 

 بشأن 84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

الجمهورية العربية 
 السورية

SYR/SEV/73/INS/104 الخامسة تمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلةيونيدو: 
1/2015 – 12/2016  

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ

زالة المواد إل أنشطة استثماريةإعداد يونيدو TUN/FOA/77/PRP/72 تونس
 (المرحلة الثانية) الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (قطاع رغاوى البوليوريثان)

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
بما في ذلك تحديث  مستوى صرف األموال
 عن تقديم المرحلة الثانية

إعداد خطة إدارة إزالة المواد يونيدو TUN/PHA/77/PRP/71 تونس
 (المرحلة الثانية) الهيدروكلوروفلوروكربونية

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
مستوى صرف األموال بما في ذلك تحديث 

 عن تقديم المرحلة الثانية

إعداد خطة إدارة إزالة المواد يونيدو TUR/PHA/74/PRP/105 تركيا
 (المرحلة الثانية) الهيدروكلوروفلوروكربونية

بشأن  84االجتماع طلب تقرير حالة يقدم إلى 
مستوى صرف األموال بما في ذلك تحديث 

 عن تقديم المرحلة الثانية

 :الثامنةتمديد مشروع الدعم المؤسسي (المرحلة  يونيب YEM/SEV/73/INS/43  اليمن
1/2015 – 12/2016 

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

خطة إدارة إزالة المواد  يونيدو ZAM/PHA/77/INV/33 زامبيا
األولى، (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )الشريحة الثالثة

بشأن  84طلب تقرير حالة يقدم إلى االجتماع 
 التنفيذ ومستوى صرف األموال
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  الثالثالمرفق 
  

 محدث بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافتّفاق ا
 بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
 
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" تونس يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1

طن  34.6ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 
روتوكول بما يتماشى مع الجداول الزمنية لب2018 يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من

 مونتريال.

 -2من التذييل   2-1 الصفيوافق 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 في 

، يفقد 3بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة ألف. ويقبل البلد أنّه، -1التذييل 
الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى 

في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد  طوة النهائيةألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1 الصفالمحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في -1المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 (االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد. 3- 4-4و 3-3-4و 3-2- 4، 3-1- 4 الصفوف

ً بامتثال البلد اللتزاماته  .3 المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1- 3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 وافقة على التمويل").ألف ("جدول زمني للم -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

وفقا يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. و .4
(ب) من هذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستهالك المذكورة 5للفقرة الفرعية 

بتكليف من ألف من هذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2لتذييل من ا 2-1 الصفللمواد كما يأتي في 
 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5 تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1 الصففي  أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  )أ(
. وتستثنى هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

لسنوات التي يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة ا
 ؛طلب التمويلالتنفيذية الذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق   )ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4ير التنفيذ السنوية على هيئة التذييل أن يكون البلد قد قدم تقار  )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  20عليها سابقا يزيد عن  الشريحة الموافق
  بالكامل؛
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية  - 4أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل   )د(
موعد اكتمال  السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في التذييـل  .6
ة وفقاً ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها  خطط التنفيذ السنوية السابق -5

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في -5ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 أعاله. 4الفقرة 

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من  .7
 ألف:-1الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل  هذه المبالغ وفقاً لتغيّر

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية  عمليات إعادة  )أ(
ائمة تقدم ثمانية (د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية ق 5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛  )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة  )4(
من  في المائة 30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن 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؛

البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في خطة  في حالة أن يقرر  )ج(
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها، يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية 
 كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليها. ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير
التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بها واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد 
المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن يؤدي أي وفورات محتملة 

امل بموجب هذا في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الش
 االتفاق وفقا لذلك؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د(
المبادئ التوجيهية الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب 

شئت بعد تاريخ القطع في الحادي للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أن
تحصل أي مساعدة. وتبلغ هذه المعلومات للجنة التنفيذية  ال )2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 
 ؛كجزء من خطة التنفيذ السنوية
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تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة   )ه(
 بموجب هذا االتفاق.

 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   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

معنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة ال  )ب(
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو  يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تقد وافقالتي يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. و

، واليونيب وفرنسا اتفقتا على أن يكونا الوكالتين المنفذتين المتعاونتين وكالة المنفذة الرئيسية")المنفذة الرئيسية ("ال
تفاق. فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا اال("الوكاالت المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد 
 األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في هذا االتفاق.

المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط .10
وتتضمن (ب).  5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

. هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ
 ينوستقوم الوكاالتان المنفذتان المتعاونتان بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل

في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالتان المنفذتان جيم -6و باء -6
راء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات المتعاونتان إلى توافق في اآل

وتوافق اللجنة  بموجب هذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق.
ين المتعاونتين] بالرسوم المحددة في التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالتين المنفذت

 ألف.-2من التذييل  6- 2و 4- 2و 2- 2الصفوف 

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 لن -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على  ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد و التمويل. يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 

لموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول ا
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، 
األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد

على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 
 أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 

لتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق ل .12
  .ذات صلة في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  االطالعوالوكالة المنفذة المتعاونة يذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنف

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.
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خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في المرحلة األولى من يتم إنجاز  .14
ألف. وفي حالة بقاء -2نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامها 7(د) والفقرة 5أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
(أ) 1المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية  حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة

 ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ه) 1(د) و1(ب) و1و

 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

  تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

ان االتفاق المحدث هذا يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية في االجتماع الثانى إ .16
 لتنفيذية. والسبعين للجنة ا
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  تذييالت
  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 39.01 األولى جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.61 األولى جيم  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.04 األولى جيم  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 40.70   الفرعي المجموع
ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط
 5.02 األولى جيم

 45.67    المجموع
 

 ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 الوصف الصف

بروتوكول مونتريال لمواد جدول تخفيضات  1.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان من 

 قدرات استهالك األوزون)

 غير متاح 36.63 36.63 36.63 36.63 36.63 36.63 40.70
 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي  2.1
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان من قدرات استهالك األوزون) 

 غير متاح 34.60 34.60 34.60 36.63 36.63 36.63 40.70

 يةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيس 1.2
 (يونيدو) (دوالر أمريكي)

376,920 0 71,038 0 0 57,500 0 505,458 

 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر 2.2
 أمريكي) 

26,384 0 4,973 0 0 4,025 0 35,382 

نة اوالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتع 3.2
 (يونيب) (دوالر أمريكي)

30,000 0 55,000 0 0 15,000 0 100,000 

ر تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوال 4.2
 أمريكي)

3,900 0 7,150 0 0 1,950 0 13,000 

نة اوالتمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتع 5.2
 (دوالر أمريكي) (فرنسا)

38,000 0 38,000 0 0 19,000 0 95,000 

 سا،(فرنللوكالة المنفذة المتعاونة تكاليف الدعم  6.2
 دوالر أمريكي) 

4,940 0 4,940 0 0 2,470 0 12,350 

 700,458 0 91,500 0 0 164,038 0 444,920 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 60,732 0 8,445 0 0 17,063 0 35,224 الدعم (دوالر أمريكى)مجموع تكاليف  2.3

مجموع التكاليف المتفق عليها (دوالر  3.3
 أمريكى)*

480,144 0 181,101 0 0 99,945 0 761,190 

 9.26 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0 ن إزالته في مشروعات سابقة موافق عليها (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)الذي يتعي 22-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 29.75 المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 1.34 لى إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)عب المتفق 141-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  1.2.4
 0 تعين إزالته في مشروعات سابقة موافق عليها (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب  الذي ي141-[الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.27 ب المؤهل المتبقي (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.2.4

 0 لى تحقيقه بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)عب المتفق 142-مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0 ون)زالته في المشروعات السابقة الموافق عليها (باألطنان من قدرات استنفاد األوزإ ب التي يتعين142-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.04 ب المؤهل المتبقي (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.3.4

المستوردة المتفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 141-مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

0 

في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقه في مشروعات سابقة  ب الموجود141-مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
  األوزون)موافق عليها (باألطنان من قدرات استنفاد 

 

0 

فاد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقى (باألطنان من قدرات استن ب الموجود141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
 األوزون)

5.02 

رتبطة به روع المالمش تم تنقيحها في االجتماع الثالث والثمانين عقب إلغاء خطة قطاع تكييف الهواء وتكاليف دعم الوكالة وإدارة* 
 بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) دوالر أمريكي   1.206.919(
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  لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 
  
-2في السنة المحددة في التذييل  خيراألسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع  .1

 ألف.

  كل تقارير وخطط التنفيذ شألف :  -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
ذي الصلة دخال واإل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنلجنة التنفيذية إلى ال بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأن، مختلفة المدرجة في الخطةالنشطة األب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وة. المعلومات األخرى ذات الصل يوفر

، ات، مثل التأخيرما يبرر هذه التغييراتومن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي و من هذا االتفاق، أ 7 في الفقرة
ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا (أ) من االتفاق،  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 ؛معلومات عن األنشطة في السنة الحالية

واستهالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   )ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5المحدد في الفقرة الفرعية  أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

الشريحة التالية،  حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
ئح السابقة أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرامع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 

الفقرة المحددة في  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف 
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمية الخاصة مجموعة من المعلومات الك  )د(
. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة 
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1) والخطة (انظر الفقرة الفرعية (أ) أعاله1الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)
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  علقة بهف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتأل -5التذييل 
 
رصد فعالية تنفيذ مختلف المكونات بموجب خطة إدارة إزالة المواد  تتولى وحدة األوزون الوطنية .1

األهداف والغايات  مقابلالهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك رصد مستويات اإلزالة ورصد أثر جميع األنشطة 
 المحددة.

بالتعاون الوثيق والتنسيق المشترك مع وحدة األوزون الوطنية ، اللجنة الوطنية لحماية طبقة األوزونستؤدي  .2
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دورا رئيسيا في رصد تنفيذ من وكالة التنفيذ الرئيسية دعم بو

ع وحدة . وسوف تضطلهذه الخطةخالل إنشاء وإدارة قاعدة بيانات شاملة للرصد لتنفيذ جميع األنشطة في إطار 
 بشأن:لرصد واإلبالغ و حفظ السجالت بااألوزون الوطنية 

 ، بما في ذلك جمع البيانات من المستوردين المحليين؛تصدير المواد المستنفدة لألوزون/استيراد  (أ)

مختلف القطاعات؛ بما في ذلك جمع البيانات من المصنعين  فيمواد المستنفدة لألوزون الاستخدام   (ب)
 ؛لدراسات استقصائيةات دارة المشروعوحدة إإجراء و

 ؛غير المرغوب فيهاو تدويرها المستردة والمعادالمواد المستنفدة لألوزون  كميات  (ج)

 المستهدفة؛ بشأن نواتج المشروعات حسب المراحل الرئيسيةالتحديث المنتظم   (د)

 والمشروعات؛لمكونات لوتقارير إنجاز مرحلية خطط وتقارير   )ه(

 .هاوتقاعد حالة تشغيلهاو المصارفعلى المواد المستنفدة لألوزون و القائمةمعلومات عن المعدات   (و)

إعداد اختصاصات مفصلة لقاعدة بالتعاون مع وحدة األوزون الوطنية، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية، ب .3
وإدارة  وسيتم تشغيلأن تطور قاعدة البيانات هذه.  هامؤسسة التقنية التي يمكنال ذلك معبيانات الرصد وستتعاقد وفقا ل

لخطة إدارة إزالة المواد قاعدة البيانات ومنسق الرصد عن بمثابة مسؤول  استشاري يعملقاعدة البيانات من خالل 
 .البلد الهيدروكلوروفلوروكربونية في

خطة ازات في إطار تنفيذ باإلضافة إلى مهام أخرى، التقارير الصادرة بشأن اإلنجسيغطي التحقق أيضا،  .4
 .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
  لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 

 
 تشمل على األقل ما يلي: ة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةستكـون الوكالـة الرئيسيـ .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؛

 ألف؛-4  مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل  )ب(

يذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها إلى اللجنة التنفمستقل تقديم تحقّق   )ج(
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
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 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1ا مع الفقرتين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشي

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على   )ه(
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية ألف-4النحو المحدد في التذييل 

 ؛نفذها الوكاالت المنفذة المتعاونةاألنشطة التي ت

 ؛ن المؤّهلين للمراجعات التقنيَّةضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلي  )و(

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   )ح(
  الدقيق عن البيانات؛

 الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛تنسيق أنشطة   )ط(

، تفاق، تحديد، بالتشاور مع البلدمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  )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
تقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مس

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  (فرنسا) اء: دور الوكالة المنفذة المتعاونةب-6التذييل 

ي فمحددة  . وهذه األنشطةمجموعـة من األنشطةستكون الوكالة المنفذة المتعاونة (فرنسا) مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الخطة الشاملة، وتشمل 

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب)، والرجوع إلى   (أ)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛الوكالة 

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على   (ب)
  ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

كون الوكالة تية، التي التال باألنشطة) الوكالة المنفذة الرئيسية في القيام فرنساستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة ( .2
 :المنفذة الرئيسية مسؤولة عنها:

ضمان األداء والتحقق المالي وفقا لهذا االتفاق ومع اإلجراءات الداخلية المحددة والمتطلبات على   (أ)
  ؛النحو المنصوص عليه في خطة البلد إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الخبرات والتقدم ينعكسان في التحديثات للخطة الشاملة وخطط التنفيذ السنوية في  التأكد من أن  (ب)
  لف؛أ-4(د) من التذييل 1(ج) و1المستقبل بما يتسق مع الفقرتين الفرعيتين 
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من االتفاق، أن تحدد، بالتشاور  11في حالة التخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ج(
ضات إلى لتخفياالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة األخرى، تخصيص مع البلد، والوك

  بنود أخرى في الميزانية وإلى تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية مشتركة؛

  يم: دور الوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب)ج- 6التذييل 
  
. وهذه األنشطة محددة في مجموعـة من األنشطةعن ) اليونيب(مسؤولة  المنفذة المتعاونةستكـون الوكالـة  .1

  على األقل ما يلي: وتشملالخطة الشاملة، 

  إعداد السياسات عند الضرورة؛في تقديم المساعدة   )أ(

ع إلى )، والرجوليونيبالوكالة المنفذة المتعاونة (ا التي تمولهامساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة   )ب(
 في األنشطة؛ تنسيق التتابعالوكالة المنفذة الرئيسية لضمان 

، إلدراجها في التقارير المجمعة على عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسيةتقديم تقارير   (ج)
 ألف.-4في التذييل  الواردالنحو 

 تكون لية، التيشطة التاالوكالة المنفذة الرئيسية في القيام باألن(اليونيب) ستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة  .2
 الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عنها:

ضمان األداء والتحقق المالي وفقا لهذا االتفاق ومع اإلجراءات الداخلية المحددة والمتطلبات على   (أ)
  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالنحو المنصوص عليه في خطة البلد إلدارة إزالة 

 ألف؛-4رير الالحقة على النحو الوارد في التذييل مساعدة البلد في تحضير خطط التنفيذ والتقا  (ب)

التأكد من أن الخبرات والتقدم ينعكسان في التحديثات للخطة الشاملة وخطط التنفيذ السنوية في   (ج)
  لف؛أ-4(د) من التذييل 1(ج) و1المستقبل بما يتسق مع الفقرتين الفرعيتين 

  القيام ببعثات اإلشراف المطلوبة؛  (د)

  د آلية تشغيلية للسماح بالتنفيذ الفعال والشفاف لخطة التنفيذ واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛ضمان وجو  (ه)

بالتشاور  تحدد، من االتفاق، أن 11في حالة التخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال وفقا للفقرة   (و)
ضات إلى لتخفيااألخرى، تخصيص  مع البلد، والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة

  ود أخرى في الميزانية وإلى تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية مشتركة؛بن

 .المنفذ للبلد يستند إلى استخدام المؤشراتالتأكد من أن الصرف   (ز)

  
  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 

 
عن كّل  دوالرا أمريكيا 339من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من التذييل  2- 1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في المواد المستنفدة لألوزون من كيلوغرام 
 ألف.-2التذييل من  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2
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  الرابع المرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف الفلبينحكومة بين  محدثتّفاق ا
 من خطة إدارة إزالةلمرحلة الثانية لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونيةالهيدروالمواد 
  

  
 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" الفلبين يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 82.56ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2021يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في  .2
لتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها لف ("األهداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني لأ-2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة -1في التذييل 
تهالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي اس

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 من المواد.للتمويل (االستهالك المؤهل المتبقي 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  .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 المنفّذة المعنية.بوسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 لإلفراج عن التمويل طشرو
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  ال تقدم .5 بالوفاء البلد  يقوم إال بعد أن اللجنة التنفيذية التمويل وفقا
 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 لسنوات التي ا
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن جميع السنوات ذات الصلةأن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق   )ب(
 هذا التحقق غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط -4على هيئة التذييل الشريحة تنفيذ  تقريرا عنم أن يكون البلد قد قد  )ج(
التنفيذ") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع 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 

 .ي حالة الشريحة األخيرةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه ف

 الرصد
 

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في التذييـل  .6
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

 التذييل. نفس دّدة فيألدوارها ومسؤولياتها المح

 المرونة في إعادة تخصيص األموال
 

المبالغ الموافق عليها،  جزءا أو كل توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص .7
واد المحددة ـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهـهذه المب أو جزء من

 ألف:-1ل ـفي التذيي

 شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ(
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 

 تتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. و

 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(
  ح؛لمختلف الشرائ

لة أي ألنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالتقديم تمويل  )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن الشريحةتنفيذ نشاط من خطة 

  شريحة موافق عليها؛

ن هذا النوع التغييرات في التكنولوجيا البديلة على أساس الفهم بأنه يتعين على أي تقديم م )5(
واآلثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد  تحديد تكاليف التشغيل اإلضافية

يؤدي أن يوافق والبلد  فضال عن تأكيدالمستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. 
أي وفورات محتملة المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل 

  ا االتفاق وفقا لذلك؛بموجب هذ

يمكن إدراج أي عملية إعادة تخصيص ال تصنف على أنها تغييرات كبيرة في خطة تنفيذ الشريحة   )ب(
 الموافق عليها الجاري تنفيذها في ذلك الوقت وإبالغ اللجنة التنفيذية في تقرير تنفيذ الشريحة التالي.

ن مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربو  )ج(
للصندوق المتعدد  سياساتالهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48 
Annex IV 
 

3 

) ال 2007من سبتمبر/ أيلول  21األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في 
 ؛الشريحة. وتبلغ هذه المعلومات كجزء من خطة تنفيذ مالية تحصل على أي مساعدة

يلتزم البلد بدراسة احتمال استخدام النظم السابقة الخلط ذات عوامل النفخ المنخفضة القدرة على   )د(
االحترار العالي بدال من خلطها داخل الدور، وينبغي أن يكون ذلك سليما وممكنا من الناحية 

 النسبة لمنشئات الرغاوي التي تشملها الخطة؛االقتصادية ومقبولة من المنشئات ب

يوافق البلد، في الحاالت التي يتم فيها اختيار التكنولوجيات بالهيدروفلوروكربون كبديل للمواد   )ه(
الهيدروكلوروفلوروكربون، وبعد األخذ في االعتبار الظروف الوطنية ذات الصلة بالصحة 

الى أدنى حد من اآلثار على المناخ، أن ينظر، لدى  والسالمة لرصد أهلية المواد والبدائل التي تقلل
، وأن تنظر في القواعد والمعايير والحوافز، في إدراج نصوص كافية تشجع على إدخال هذه البدائل

احتمال اعتماد البدائل التي تحقق مردودية التكاليف وتقلل الى أدنى حد من اآلثار على البيئة لدى 
الهيدروفلوروكربونية، حسب مقتضى الحال، وإبالغ اللجنة التنفيذية  تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد

 ؛بالتقدم المحرز على هذا األساس في تقارير تنفيذ الشريحة

إلى الصندوق المتعدد المنفذة أو البلد في إطار الخطة الثنائية وفي ذمة الوكاالت مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )و(
 المتوقعة بموجب هذا االتفاق. األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة

 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   )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمة الوكاالت المنفذة المعنية بعين االعتبار وأن يأخذ البلد   )ب(
 .خالل تنفيذ الخطة التبريد

 المنفذةالثنائية والوكاالت 
 

أو نيابة  يضطلع بهاالمسؤولية الشاملة إلدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  تحمليوافق البلد على  .9
كون تعلى أن  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تعنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. ووافق

الوكالة المنفذة الرئيسة ("الوكالة المنفذة الرئيسة")  فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويوافق البلد على 
في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد األطراف أو في إطار برنامج تقييم عمليات التقييم، التي قد تتم 

  الوكالة المنفذة المشاركة في هذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها  .10
وتوافق (ب).  5لمثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل ا

تعاونة بالرسوم المحددة في اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة الم
 ألف.-2من التذييل  2.2 الصف

 حالة عدم االمتثال لالتفاق
 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق 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 

التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على 
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه 

وافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الم
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 
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التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
د األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا قدرات استنفا من مقدرة بأطنان

تشكل الحالة المعنية عائقا أمام  الاالتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، 
  أعاله. 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. و البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية يمتثلسوف  .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا  االطالعليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص ع

 االتفاق.

 تاريخ االنتهاء
 

خطة واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في ألف. وفي حال-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 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 الصالحية
 

تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال ى المنسوب إليها في بروتوكولهذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعن

  تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

للصندوق المتعدد واللجنة التنفيذية  من البلد متبادلة يجوز تعديل هذا االتفاق أو إنهائه بموافقة مكتوبة .16
  . األطراف

في االجتماع الثالث والثمانين، توقف البنك الدولى عن أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسة في ما يتعلق بأنشطة  .17
البلد بموجب هذا االتفاق. ولهذا، تمتد مسؤوليات البنك الدولى بموجب هذا االتفاق حتى االجتماع الثانى والثمانين 

 الثمانينواللجنة التنفيذية في االجتماع  الفلبينمعقود بين حكومة ان االتفاق المحدث هذا يحّل محّل االتفاق الفقط. 
 .للجنة التنفيذية
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  ذييالتالت
  

  ألف: المواد-1التذييل 

 في االستهالك ةإلجماليانقطة البدء التخفيضات   المجموعة  المرفق  المادة
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 109.32  األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1.70  األولى  جيم  123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 51.85  األولى  جيم  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 162.87  األولى  جيم  المجموع

  
  األهداف والتمويلألف:  -2التذييل 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 الوصف الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1

المجموعة األولى (أطنان من المرفق جيم، 
 قدرات استهالك األوزون)

 غير متاح 135.46 135.46 187.56 187.56 187.56

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان من 

 قدرات استهالك األوزون) 

 غير متاح 82.56 105.87 129.52 129.52 129.52
 

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة 1.2
 ) (دوالر أمريكي)يونيدو(

1,010,023 0 1,450,029 0 290,005 2,750,057 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسة (دوالر  2.2
 أمريكي) 

70,702 0 101,502 0 20,300 192,504 

 2,750,057 290,005 0 1,450,029 0 1,010,023 إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دوالر  2.3

 أمريكي) 
70,702 0 101,502 0 20,300 192,504 

 2,942,561 310,305 0 1,551,531 0 1,080,725 إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي) 3.3
 23.44 ى إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتفق عل 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمجموع  1.1.4
 2.00 ن إزالته في مشروعات سابقة موافق عليها (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)الذي يتعي 22-الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 83.88 المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  3.1.4
 0.00 لى إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتفق ع 123-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.00 ي مشروعات سابقة موافق عليها (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)لذي يتعين إزالته فا  123-[الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 1.70 المؤهل المتبقي (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4
 1.15 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا االتفاق 141-مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 43.00 ألوزون)عين إزالته في المشروعات السابقة الموافق عليها (باألطنان من قدرات استنفاد اب الذي يت141-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 7.70 األوزون) ب المؤهل المتبقي (باألطنان من قدرات استنفاد141-استهالك الهيدروفلوروكربون 3.3.4

 
 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 

  
 ألف.-2ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـفي تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم ينظر .1

  ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 
  

 شريحة من خمسة أجزاء: سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل .1

عكس حالة التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ و الشريحةتقدم فيه البيانات حسب ، سرديتقرير   )أ(
بعضها البعض. تتصل ب ، وكيفتسهم مختلف األنشطة فيها المواد، وكيفبإزالة هذه البلد فيما يتعلق 

حسب ن تنفيذ األنشطة، عمباشرة  لناتجةاالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير و
 بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة المادة

التقرير كما ينبغي أن يسلط االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية 
 وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األوالتحديات المتصلة ب الضوء على النجاحات والخبرات



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48 
Annex IV 

 

6 

ينبغي والمعلومات األخرى ذات الصلة.  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و
من  ةالمقدم الشريحةنفيذ ت(خطط) خطة مقارنة بأن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات 

المرونة إلعادة تخصيص األموال واستخدام بند ، ات، مثل التأخيرغييراتوما يبرر هذه التقبل 
تغييرات أي من هذا االتفاق، أو  7 خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛أخرى

، كما وروفلوروكربونية واستهالك الموادتقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل  )ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم 5ي الفقرة الفرعية هو مبين ف

هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع 
إلى  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنها؛

، مع إبراز خالل الفترة التي تشملها الشريحة المطلوبةوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
أخذ التجارب مع ووقت االنتهاء والترابط بين األنشطة في االعتبار   ألنشطةالمعالم البارزة ل

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة عتبارالمكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين اال
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم حسب السنة التقويمية

المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي 
من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف  (د)5المحددة في الفقرة الفرعية  السنواتهذا الوصف 

. 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

المقدمة  الشريحةط التنفيذ خطو الشريحةبجميع تقارير تنفيذ مجموعة 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 سنة معينة في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   .2
  لتنفيذ:خطط اوواحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ 

تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛

راحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة إذا كانت الم  (ب)
ل متثامعينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لال

  التفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

  هبسات الرصد واألدوار المتعلقة ألف: مؤسّ  -5التذييل 
 

بغية مساعدة البلد في رصد وتقييم عملية تنفيذ االتفاق، تكون وحدة إدارة المشروع في نطاق وزارة البيئة  .1
  والموارد الطبيعية ومكتب اإلدارة البيئية مسؤوال عمايلي:

 التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعين الخاص والعام؛  )أ(

صات الخدمات االستشارية لدعم تنفيذ وأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إعداد واستعراض اختصا  )ب(
 واإلشراف عليها؛
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إعداد تقارير رصد بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية وحسب ما تطلبه اللجنة التنفيذية بما في ذلك تقارير وخطط   )ج(
 ألف؛ 2تنفيذ الشرائح وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل 

تيسير اإلشراف على المشروع، وتقييمه حسب ما تتطلبه الوكالة المنفذة الرئيسية، ومسؤول الرصد والتقييم في اللجنة   )د(
 التنفيذية؛

االضطالع بعمليات شراء السلع والخدمات الالزمة لتنفيذ خطتي قطاعي التبريد التجاري والرغاوي والمساعدات   )ه(
 أعمال الخبراء االستشاريين؛التقنية عمليات الرصد واإلشراف على 

 اإلدارة المالية لضمان االستخدام الفعال لموارد الصندوق المتعدد األطراف؛  )و(

 تحديد وصيانة نظام معلومات إدارة المشروعات؛  )ز(

 تيسير األداء والمراجعة المالية حسب المطلوب؛  )ح(

التعاون  المشروع وموظفي الوكاالت المعنية األخرى لضمان تنظيم االجتماعات وحلقات العمل لموظفي وحدة إدارة   )ط(
 الكامل من جميع أصحاب المصلحة في جهود إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 توفير المعلومات للصناعة عن مدى توافر األموال من الصندوق المتعدد األطراف؛  )ي(

 تنظيم عمليات التدريب والمساعدات التقنية للمستفيدين؛  )ك(

والتقييم بشأن المشروعات التي تنفذ بمساعدة الخبراء التقنيين الذين سيستخدمون كجزء من عنصر اإلشراف   )ل(
 المساعدات التقنية؛

رصد مدى التقدم في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون من جانب الطلب بواسطة اإلشراف المباشر على تنفيذ   )م(
 المشروعات الفرعية.

  الرئيسيةة المنفذة ألف: دور الوكال -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةالرئيسيستكـون الوكالة  .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ(
الخاّصة  الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 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 ئح الشراقد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
. واألنشطة التي تنفذها الوكاالت المنفذة ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية-4المحدد في التذييل 

 ؛المتعاونة
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وفي حالة طلب شريحة التمويل األخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة األخيرة التي حدد لها هدف   (و)
وخطة التنفيذ السنوية للشريحة وحيث مقتضى الحال ينبغي تقديم تقارير التحقق عن استهالك 

المرحلة الجارية من الخطة الى أن تستكمل جميع األنشطة المتوخاة والوفاء بأهداف استهالك 
  الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  (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 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
وكالة منفذة  الرئيسية وكلمنفذة الوكالة الضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل تخصيص التخفي

 معنية؛ متعاونة

 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)

ج عن األموال في الوقت المناسب للبلد/ المنشئات المشاركة الستكمال األنشطة ذات الصلة اإلفرا  )م(
 بالمشروع.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
اد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المو

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 كّل  دوالرا أمريكيا 220من 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 

يتجاوز مستوى التمويل  ألف.-2لتذييل من ا 2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل 
الخاص بالشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير أخرى من الحاالت التي تمتد فيها حالة عدم االمتثال لسنتين 

 متواليتين.

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد  .2
الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على 
أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع 

 فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، 
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 الخامس المرفق
  

 رسائل سترسل الى الحكومات المعنية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
 
  

  أعربت عنها اللجنة التنفيذية آراء البلد

  بربادوس
  (المرحلة األولى)

واد لمالة إدارة إزاة طخالشريحة الثانية من المرحلة األولى من وإذ تأخذ علما بأنه تّم حّل التأخير في
؛ وإذ تحث بربادوس على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل تقديم الشريحة الثالثة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
جتماع الرابع والثمانين إلى االنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2018(

  والشرائح التالية. 2018مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 

  الصين
قطاع  –(المرحلة الثانية 

 البوليورتان الصلبة) رغاوي

إدارة ة طخلمرحلة الثانية من في ارغاوي البوليورتان الصلبة  قطاع  ) من خطة2017أن الشريحة الثانية (تأخذ علما بوإذ 
وإذ تحث الصين على التعاون مع  ؛ة قدمت إلى االجتماع الثالث والثمانين ثم سحبتنيوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إزا

 االجتماعبما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية إلى  االتفاقالبنك الدولي من أجل تسريع عملية التوقيع على 
يكون على اعتبار أنه  ،والشرائح التالية 2017الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 

  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20تم صرف ما يزيد على 

  الصين 
قطاع  –(المرحلة الثانية 

  )غرفال تكييف

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة الثانية من 2017اإلجمالي للشريحة الثانية (أن معدل الصرف ب أخذ علماوإذ ت
 ؛في المائة وأنه لم يتم التوقيع على العقد 20كان دون الحدّ األدنى أي  غرفلقطاع تكييف النية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب  وإذ تحث الصين على التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من
الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام  االجتماع) إلى 2018( تمويل الشريحة الثالثة

في المائة من األموال المخصصة للشريحة  20تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه  ،والشرائح التالية 2018
 سابقة.ال

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة الثانية من 2018أن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة الثانية (أخذ علما بوإذ ت  كولومبيا (المرحلة الثانية)
وإذ تحث كولومبيا على التعاون مع برنامج األمم  ؛في المائة 20كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة 
وال المخصصة في المائة من األم 20تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه  ،الرابع والثمانين االجتماع) إلى 2019(

  للشريحة السابقة.
  الكونغو

  (المرحلة األولى)
وإذ تحث الكونغو على التعاون  ؛التأخير الناتج من التعديالت الهيكلية في الدولة وفي وحدة األوزون الوطنيةأخذ علما بوإذ ت

ة طخ) من المرحلة األولى من 2018مع برنامج األمم المتحدة للبيئة بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الرابعة (
الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزا

  والشرائح التالية. 2018ة عام شريح

كوت ديفوار (المرحلة 
  )ىألولا

وإذ تحث كوت ديفوار  ؛عدم إنجاز التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأخذ علما بوإذ ت
على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام عملية التحقق بما يتيح 

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2016فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (
 2016الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام  جتماعاالإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح التالية.
التأخير الناتج من التعديالت الهيكلية في الدولة وفي وحدة األوزون الوطنية وعدم إنجاز التحقق اإللزامي أخذ علما بوإذ ت دومينيكا (المرحلة األولى)

وإذ تحث دومينيكا على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أهداف استهالك
لة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2016من أجل إتمام التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (

والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام الرابع  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد الما
الخاصة بجزر حوض الكاريبي المتأثرة  االعتباراتبشأن  29/19قرار المراعاة أحكام والشرائح التالية، مع  2016

  .باألعاصير
  مصر

  (المرحلة الثانية)
واد لمالة إدارة إزاة طخمن المرحلة الثانية من ) 2017أن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة األولى (أخذ علما بوإذ ت

وإذ تحث مصر على التعاون مع ألمانيا وبرنامج األمم  ؛في المائة 20كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا
تنفيذ بما يتيح فرصة المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع ال

تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه  ،الرابع والثمانين االجتماع) إلى 2019تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (
  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20
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  غانا
  (المرحلة األولى)

واد لمالة اإدارة إزة طخ) من المرحلة األولى من 2018الخامسة ( وإذا تأخذ علما بأن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة
مج األمم المتحدة وإذ تحث غانا على التعاون مع برنا ؛في المائة 20كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

 لرابع والثمانين،ا االجتماعلى ) إ2019اإلنمائي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة السادسة (
  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه 

  غينيا 
  (المرحلة األولى)

عدم إنجاز التحقق اإللزامي من أهداف استهالك وفي وحدة األوزون الوطنية  غييراتالتأخير الناتج من التب تأخذ علماوإذ 
وإذ تحث غينيا على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة  ؛مواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةال

) من المرحلة األولى من 2016للتنمية الصناعية من أجل إتمام التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (
الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة  االجتماعإلى نية وبرکورولفوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ

  والشرائح التالية. 2016توزيع شريحة عام 
  هايتي

 (المرحلة األولى)
بأن والناتج من التعديالت الهيكلية في الدولة وفي وحدة األوزون الوطنية و االتفاقالتأخير في التوقيع على أخذ علما بوإذ ت

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2014معدل الصرف اإلجمالي للشريحة الثانية (
تي على التعاون مع برنامج األمم المتحدة يوإذ تحث ها ؛في المائة 20كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

) من المرحلة 2018ح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (بما يتي االتفاقللبيئة من أجل تسرع عملية التوقيع على 
الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخاألولى من 

في المائة من  20 تم صرف ما يزيد علىيكون والشرائح التالية، على اعتبار أنه  2018تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 
  األموال المخصصة للشريحة السابقة.

جمهورية إيران اإلسالمية 
  (المرحلة الثانية)

) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2018وإذ تأخذ علما بأنه تّم تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (
(دال)  77/44 للمقرر االمتثال: (أ) عدم بقبل سحبه بسبالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثالث والثمانين 

شركة في قطاع تصنيع  معدات  15الذي طلب أن يتضمن تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية تقريرا عن نتائج تحول أول 
لمستفادة التبريد وتكييف الهواء إلى بدائل ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي والتأكيد على الدروس ا

والتحديات التي تمت مواجهاتها (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)؛ و(ب) تبرير التكلفة اإلضافية لعدد من التغييرات التي 
على (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ وإذ تحث جمهورية إيران اإلسالمية  الرغاويستدخل إلى خطة قطاع 

نامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية وبر اوإيطاليالتعاون مع ألمانيا 
الرابع والثمانين مشفوعا  االجتماعالصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية إلى 

  التالية.والشرائح  2018بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام
  العراق 

  (المرحلة األولى)
وإذ تأخذ علما بطلب العراق بتمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 

إلى عام  2017وإعادة جدولة الشريحة النهائية من عام  2019إلى ديسمبر/كانون الثاني  2017ديسمبر/كانون األول 
بالرغم من التقدم المحرز في مجال السياسات وقطاع خدمة التبريد إال أن معدل الصرف اإلجمالي وأنه بو ؛2019

كان دون الحدّ نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2015للشريحة الثانية (
الخارجية وتوزيعها على  االعتماداتخصيص في المائة بسبب اإلجراءات التي اعتمدتها الدولة في ت 20األدنى أي 

اعتمدت الدولة إجراءات جديدة من بأنه وفي إعداد تقارير المصروفات ورفعها في المواعيد المحددة و الهيئات العامة
وإذ تحث العراق على التعاون  وقامت بتنفيذها؛ شأنها أن تسرع تخصيص األموال وتوزيعها بغية تسيير التنفيذ الفاعل

امج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب مع برن
 االجتماع) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2017تمويل الشريحة الثالثة (

على اعتبار  ،2019 ن تمديد المرحلة األولى من الخطة إلى ديسمبر/كانون األولبيّ الرابع والثمانين مشفوعا باتفاق منقح ي
في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة وأن المرحلة الثانية من الخطة  20تم صرف ما يزيد على يكون أنه 

  .تقدّم بالتزامن مع طلب الشريحة الثالثة من المرحلة األولىسالتي هي قيد التحضير 
  األردن

  (المرحلة الثانية)
) من 2016في تنفيذ عناصر االستثمار في قطاع رغاوي البوليورتان في الشريحة األولى ( وإذ تأخذ علما بالتأخير

وإذ تحث األردن على التعاون مع منظمة األمم  ؛نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخالمرحلة الثانية من 
) 2018المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي من أجل تسرع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (

  .والشرائح التالية 2018الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام  االجتماعإلى 

  نيجرال
  (المرحلة األولى)

نيجر الوإذ تحث  ؛وإذ تأخذ علما بعدم إنجاز التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام عملية التحقق بما يتيح 

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2016فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (
لثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام الرابع وا االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح التالية. 2016
  بيرو

 (المرحلة الثانية)
في الدولة وفي وحدة األوزون الوطنية وبأن معدل الصرف اإلجمالي الهيكلية وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديالت 

كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ للشريحة األولى من المرحلة الثانية من
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة على تقديم  اإلنمائيوإذ تحث بيرو على التعاون مع برنامج األمم المتحدة  ؛في المائة 20

 20تم صرف ما يزيد على يكون ار أنه الرابع والثمانين، على اعتب االجتماع) إلى 2019طلب تمويل الشريحة الثانية (
  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة.
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جمهورية مولدوفا (المرحلة 
  الثانية)

تعاون مع برنامج وإذ تحث جمهورية مولدوفا على ال ؛في الدولةالهيكلية وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديالت 
رة إزالة المواد ) من المرحلة الثانية من خطة إدا2018األمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (

عام  ع شريحةالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزي االجتماعالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
  والشرائح التالية. 2018

سانت فنسنت وجزر 
  غرينادين (المرحلة األولى)

وإذ تحث سانت  ؛في الدولة وعدم رفع التقارير المرحلية والماليةالهيكلية  وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديالت
غرينادين على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة على رفع التقارير المرحلية والمالية اإللزامية بما جزر فنسنت و

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (
بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام الرابع والثمانين مشفوعا  االجتماعالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

  والشرائح التالية. 2018
  السنغال

  (المرحلة األولى)
وإذ تحث السنغال على التعاون مع برنامج األمم المتحدة  ؛وخطة العمل االتفاقوإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من تعديل 

المعدل بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة  االتفاقز للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على إنجا
الرابع  االجتماع) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2018الثالثة (

  والشرائح التالية. 2018والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 
السودان (المرحلة جنوب 
 األولى)

وإذ تحث جنوب السودان على التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  دولة؛وإذ تأخذ علما بالتعديالت الهيكلية في ال
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2018وبرنامج األمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (

قحة تبيّن إعادة توزيع شريحة الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل من االجتماعالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
في المائة من األموال المخصصة للشريحة  20تم صرف ما يزيد على يكون والشرائح التالية، على اعتبار أنه  2018عام 

  السابقة.
  تونس

  ولى)أل(المرحلة ا
خطة إدارة إزالة للمرحلة األولى لفي المساكن تصنيع أجهزة تكييف الهواء الخطة القطاعية لوإذ تأخذ علما بطلب إلغاء 

وإذ تحث تونس على  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تنفذها فرنسا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
التعاون مع فرنسا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل 

 .2017الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام  االجتماع) إلى 2017حة الثالثة (الشري

  تركيا
  (المرحلة األولى)

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  تنفيذالذي أحرزته تركيا في  الملموس وإذ تأخذ علما بالتقدم
 86,4بنسبة  أيالهيدروكلوروفلوروكربونية مما أدى إلى خفض استهالك تلك المواد إلى ما هو دون أهداف االتفاق (

إنجاز كّل األنشطة في قطاع التصنيع ووضع نظام عملي لترخيص ب) و2017في المائة مقارنة مع خط األساس في عام 
قطاع في وإذ تأخذ علما بالتأخير في التنفيذ وفي صرف األموال ذات الصلة باألنشطة  ؛عمه اللوائح الناظمةالفنيين تد

أصحاب المصلحة والتغييرات في مكتب من الخدمة بسبب الصعوبة المتعلقة بتفعيل نظام ترخيص الفنيين والعدد الكبير 
الصناعية مساعدة تركيا على تقديم طلب تمويل الشريحة األوزون الوطني؛ وإذ توصي منظمة األمم المتحدة للتنمية 

الرابع  االجتماع) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2016الثالثة (
 وطلب تمديد المرحلة األولى من الخطة وفقا لما ورد في الخطاب حيث 2018والثمانين فضال عن تقرير التحقق لعام 

وإعادة جدولة الشريحتين األخيرتين إلى عامي  2021طلبت تركيا تمديد المرحلة األولى إلى ديسمبر/كانون األول 
  على التوالي. 2020و 2019

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من 2016(للمرحلة الثانية وإذا تأخذ علما بأن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة األولى   نام (المرحلة الثانية) يتيف
نام على التعاون مع اليابان والبنك  تيوإذ تحث في ؛في المائة 20كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

الرابع والثمانين  االجتماع) إلى 2017الدولي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (
تم صرف ما يكون والشرائح التالية، على اعتبار أنه  2017إعادة توزيع شريحة عام مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن 

  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20يزيد على 
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AFGHANISTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 

1/2020-12/2021)

UNEP $192,000 $0 $192,000

$192,000 $192,000Total for Afghanistan

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP $51,400 $6,682 $58,0821.3

$51,400 $6,682 $58,082Total for Armenia 1.3

BANGLADESH

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase IX: 

7/2019-6/2021)

UNDP $166,400 $11,648 $178,048

$166,400 $11,648 $178,048Total for Bangladesh

BHUTAN

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 

12/2019-11/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Bhutan

BOTSWANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $15,000 $1,050 $16,050

$40,000 $4,300 $44,300Total for Botswana

1* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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BURKINA FASO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIII: 7/2019-6/2021)

UNEP $92,685 $0 $92,685

$92,685 $92,685Total for Burkina Faso

CAMBODIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (fourth tranche) UNDP $150,000 $11,250 $161,250

Approved on the understanding that 	Cambodia had consumption 
in the servicing sector only; and 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 programme; and that information on 
the implementation of the end-user incentive programme would be 
included in the progress reports submitted when requesting future 
tranches of stage I of the HPMP.

HCFC phase-out management plan (fourth tranche) UNEP $100,000 $13,000 $113,000

Approved on the understanding that 	Cambodia had consumption 
in the servicing sector only; and 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 programme; and that information on 
the implementation of the end-user incentive programme would be 
included in the progress reports submitted when requesting future 
tranches of stage I of the HPMP.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase 

X:1/2020-12/2021)

UNEP $144,214 $0 $144,214

$394,214 $24,250 $418,464Total for Cambodia

CHILE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

XIII: 7/2019-6/2021)

UNDP $238,784 $16,715 $255,499

$238,784 $16,715 $255,499Total for Chile

2* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes
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COLOMBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 

11/2019-10/2021)

UNDP $352,768 $24,694 $377,462

$352,768 $24,694 $377,462Total for Colombia

COMOROS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Comoros

CONGO, DR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IX: 6/2019-5/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Congo, DR

COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNDP $56,000 $4,200 $60,200

The Government and UNDP were requested to submit a progress 
report at the 85th meeting on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche and the project 
completion report to the first meeting of the Executive Committee 
in 2022.

3.5

$56,000 $4,200 $60,200Total for Costa Rica 3.5

COTE D'IVOIRE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IX: 6/2019-5/2021)

UNEP $136,115 $0 $136,115

$136,115 $136,115Total for Cote D'Ivoire
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CUBA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 

7/2019-6/2021)

UNDP $190,804 $13,356 $204,160

$190,804 $13,356 $204,160Total for Cuba

DJIBOUTI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $44,000 $5,720 $49,720

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 to the 83rd 
meeting, which included: training of Customs officers on the 
implementation of national and sub regional regulations on ODS 
imports and distribution; making available training modules on the 
use of HCFC alternatives to vocational schools; and additional 
refrigerant identifiers would be requested under stage II of the 
HPMP.

0.2

$44,000 $5,720 $49,720Total for Djibouti 0.2

DOMINICAN REPUBLIC

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$60,000 $4,200 $64,200Total for Dominican Republic

ECUADOR

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 

7/2019-6/2021)

UNEP $226,305 $0 $226,305

$226,305 $226,305Total for Ecuador
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ESWATINI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

The Government, UNEP and UNDP were requested to submit a 
progress report on the implementation of the work programme 
associated with the final tranche to the first meeting in 2021 and 
the project completion report to the second meeting of the 
Executive Committee in 2022.

0.4

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) UNDP $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 

7/2019-6/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$145,000 $7,200 $152,200Total for Eswatini 0.4

GABON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,5005.7

$50,000 $6,500 $56,500Total for Gabon 5.7

GAMBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase X: 

7/2019-6/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Gambia
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GUINEA-BISSAU

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VI: 6/2019-5/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Guinea-Bissau

GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNEP $65,500 $8,515 $74,015

Approved on the understanding that UNEP will include an update 
on progress towards implementing the recommendations in the 
verification report submitted to the 83rd meeting, including the 
process of calculating and allocating annual import quotas; and 
addressing the shortcomings of the TRIPS statistical software in 
providing detailed ODS consumption data when submitting the 
request for the third tranche of the HPMP.

0.2

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) UNDP $66,750 $4,673 $71,423

Approved on the understanding that UNEP will include an update 
on progress towards implementing the recommendations in the 
verification report submitted to the 83rd meeting, including the 
process of calculating and allocating annual import quotas; and 
addressing the shortcomings of the TRIPS statistical software in 
providing detailed ODS consumption data when submitting the 
request for the third tranche of the HPMP.

0.2

$132,250 $13,188 $145,438Total for Guyana 0.4

HONDURAS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IX: 7/2019-6/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Honduras

KIRIBATI

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 

10/2019-9/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Kiribati
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KUWAIT

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 

(extruded polystyrene foam sector phase-out)

UNIDO $756,845 $52,979 $809,824

Noted that the updated Agreement between the Government and 
the Executive Committee had been revised based on the new target 
of 254.51 ODP tonnes for 2019 and 2020, the revised funding 
schedule and the extension of the duration of stage I from 2018 to 
2020; and the commitment of the Government to ban the import 
and use of HCFC-22 and HCFC 142b in the XPS foam sector by 
31 December 2020. The Government was requested, through 
UNEP, when submitting the request for the fourth tranche, to 
include a plan of action to address all remaining activities in the 
refrigeration servicing sector, along with the budgets for the 
activities in that plan of action, on the understanding that it would 
have achieved phase-out of HCFCs at the level specified in 
Appendix 2-A of the revised updated Agreement.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 

(polyurethane foam sector phase-out)

UNIDO $80,000 $5,600 $85,600

Noted that the updated Agreement between the Government and 
the Executive Committee had been revised based on the new target 
of 254.51 ODP tonnes for 2019 and 2020, the revised funding 
schedule and the extension of the duration of stage I from 2018 to 
2020; and the commitment of the Government to ban the import 
and use of HCFC-22 and HCFC 142b in the XPS foam sector by 
31 December 2020. The Government was requested, through 
UNEP, when submitting the request for the fourth tranche, to 
include a plan of action to address all remaining activities in the 
refrigeration servicing sector, along with the budgets for the 
activities in that plan of action, on the understanding that it would 
have achieved phase-out of HCFCs at the level specified in 
Appendix 2-A of the revised updated Agreement.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 

(refrigeration servicing sector)

UNIDO $218,000 $15,260 $233,260

Noted that the updated Agreement between the Government and 
the Executive Committee had been revised based on the new target 
of 254.51 ODP tonnes for 2019 and 2020, the revised funding 
schedule and the extension of the duration of stage I from 2018 to 
2020; and the commitment of the Government to ban the import 
and use of HCFC-22 and HCFC 142b in the XPS foam sector by 
31 December 2020. The Government was requested, through 
UNEP, when submitting the request for the fourth tranche, to 
include a plan of action to address all remaining activities in the 
refrigeration servicing sector, along with the budgets for the 
activities in that plan of action, on the understanding that it would 
have achieved phase-out of HCFCs at the level specified in 
Appendix 2-A of the revised updated Agreement.

$1,054,845 $73,839 $1,128,684Total for Kuwait
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LIBERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VIII: 11/2019-10/2021)

UNEP $109,073 $0 $109,073

$109,073 $109,073Total for Liberia

MALI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $52,000 $6,760 $58,760

Approved on the understanding that if Mali were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

1.8

$52,000 $6,760 $58,760Total for Mali 1.8
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MEXICO

PRODUCTION

Preparation of project proposal

Project preparation for the control of HFC-23 by-product 

emissions in the HCFC production sector

UNIDO $55,000 $3,850 $58,850

The project to be developed would enable the Government to 
comply with the HFC-23 by-product control obligations, including 
data regarding, costs and benefits and covering technical 
feasibility, economic viability, relevant credits that might be 
applicable in the future, and logistical, legal and transactional 
issues in relation to the following: (i) resuming operation of both 
the integrated on-site incinerator and the non-integrated on-site 
incinerator at the HCFC-22 production swing plant Quimobasicos, 
on the basis of three independent estimates of the costs/savings of 
doing so for each, including in relation to operation of the 
incinerator, compliance with standards for the management of 
hazardous waste, and monitoring and verifying the destruction of 
the HFC-23 by-product; (ii) importing HCFC-22 to meet demand 
in the domestic market, including a comparison of the price of 
sourcing it locally and internationally; (iii) destroying HFC-23 by-
product through irreversible transformation and other new 
conversion technologies, and storage options for HFC-23 
management; (iv) shipping HFC-23 for off-site destruction by 
means of a technology approved by the Meeting of the Parties; (v) 
optimizing the HCFC-22 production to reduce the generation of 
the HFC-23 by product; and (vi) selling the HFC-23 for feedstock 
use or adapting the plant so that it could use HFC-23 for the 
production of HCFC-22. UNIDO was requested to include 
information regarding the relationship between the country’s 
control of HFC-23 by-product emissions and the nationally 
determined contributions of the Government under the Paris 
Agreement.

$55,000 $3,850 $58,850Total for Mexico

MONGOLIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase XI: 

1/2020-12/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Mongolia

MONTENEGRO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $30,000 $2,250 $32,2500.2

$30,000 $2,250 $32,250Total for Montenegro 0.2
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MOROCCO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 

(refrigeration servicing sector)

UNIDO $35,000 $2,625 $37,625

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the revised 
HCFC baseline for compliance of 51.35 ODP tonnes and the 
extension of the duration of stage I from 2017 to 2020. The 
Government and UNIDO were requested to submit progress 
reports on implementation of the work programme associated with 
the third and final tranche, on a yearly basis until the completion of 
the project, verification reports until approval of stage II of the 
HPMP and the project completion report to the first meeting of the 
Executive Committee in 2022.

$35,000 $2,625 $37,625Total for Morocco

MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth 

tranches)

UNEP $67,500 $8,775 $76,275

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on decisions 
XXVI/14 and decision 73/61 that revised the HCFC baseline for 
compliance and the starting point for sustained aggregate reduction 
in HCFC consumption to 8.69 ODP tonnes and the level of 
funding for stage I of the HPMP for Mozambique to US$332,500, 
plus agency support costs of US $36,825, in accordance with 
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that 
	Mozambique had consumption in the servicing sector only; and 
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 programme.

1.6

HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth 

tranches)

UNIDO $85,000 $7,650 $92,650

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on decisions 
XXVI/14 and decision 73/61 that revised the HCFC baseline for 
compliance and the starting point for sustained aggregate reduction 
in HCFC consumption to 8.69 ODP tonnes and the level of 
funding for stage I of the HPMP for Mozambique to US$332,500, 
plus agency support costs of US $36,825, in accordance with 
decision 60/44(f)(xii). Approved on the understanding that 
	Mozambique had consumption in the servicing sector only; and 
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 programme.

1.2

$152,500 $16,425 $168,925Total for Mozambique 2.7
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MYANMAR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNIDO $10,000 $700 $10,700

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$30,000 $3,300 $33,300Total for Myanmar

NICARAGUA

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 $10,000 $700 $10,700

$30,000 $3,300 $33,300Total for Nicaragua

NIGERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNIDO $72,500 $5,075 $77,575

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNDP $22,500 $1,575 $24,075

$95,000 $6,650 $101,650Total for Nigeria

PAKISTAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 

(domestic air-conditioning sector)

UNIDO $1,115,000 $78,050 $1,193,050

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the country’s 
baseline of 248.11 ODP tonnes as reported under Article 7 of the 
Montreal Protocol.

6.9
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HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 

(project management unit)

UNIDO $294,500 $20,615 $315,115

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the country’s 
baseline of 248.11 ODP tonnes as reported under Article 7 of the 
Montreal Protocol.

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 

(refrigeration servicing sector)

UNEP $200,000 $25,976 $225,976

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the country’s 
baseline of 248.11 ODP tonnes as reported under Article 7 of the 
Montreal Protocol.

2.4

HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) 

(polyurethane foam sector)

UNIDO $570,352 $39,925 $610,277

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the country’s 
baseline of 248.11 ODP tonnes as reported under Article 7 of the 
Montreal Protocol.

$2,179,852 $164,566 $2,344,418Total for Pakistan 9.4

PALAU

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 

12/2019-11/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Palau

PANAMA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$60,000 $4,200 $64,200Total for Panama

PHILIPPINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XII: 

1/2020-12/2021)

UNEP $231,850 $0 $231,850

$231,850 $231,850Total for Philippines
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SAMOA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 

11/2019-10/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Samoa

SIERRA LEONE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $21,000 $2,730 $23,730

Approved on the understanding that 	UNEP would include, as part 
of the progress report on the implementation of the fourth tranche 
of the HPMP, an update on progress towards development of an 
electronic system to enhance efficiency of monitoring the licensing 
system and an online system for importer registration and 
application of import allocation and licenses; and that additional 
refrigerant identifiers would be requested under stage II of the 
HPMP.

$21,000 $2,730 $23,730Total for Sierra Leone

SOLOMON ISLANDS

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 

12/2019-11/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Solomon Islands

SOMALIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

IV: 7/2019-6/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Somalia
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SOUTH AFRICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) 

(refrigeration servicing, custom training and monitoring)

UNIDO $499,612 $34,973 $534,585

Approved on the understanding that information on 
implementation of the end-user demonstration programme would 
be included in the progress reports submitted when requesting 
future tranches of stage I of the HPMP.

6.1

$499,612 $34,973 $534,585Total for South Africa 6.1

SURINAME

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 $10,000 $700 $10,700

$30,000 $3,300 $33,300Total for Suriname

SYRIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage II) UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Noted that UNIDO, as cooperating agency, would prepare the 
investment component of the HPMP using funding previously 
approved.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Syria

TANZANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 7/2019-6/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Tanzania
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TOGO

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

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Approved on the understanding that   	Togo had consumption in 
the servicing sector only; that the incentive programme to promote 
conversion of air-conditioning equipment to low-GWP alternatives 
include associated training and capacity building to ensure 
sustainable implementation; and that the three participating 
beneficiaries would provide co-financing to participate in the 
scheme.

2.2

$100,000 $11,800 $111,800Total for Togo 2.2

TONGA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 

12/2019-11/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Tonga

TRINIDAD AND TOBAGO

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase X: 

1/2020-12/2021)

UNDP $85,000 $5,950 $90,950

$85,000 $5,950 $90,950Total for Trinidad and Tobago

URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 

III)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

$60,000 $4,200 $64,200Total for Uruguay
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ZAMBIA

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 $10,000 $700 $10,700

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 

VII: 7/2019-6/2021)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,300 $118,300Total for Zambia

ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

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) UNDP $20,000 $1,400 $21,400

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of the institutional strengthening project (phase X: 

7/2019-6/2021)

UNEP $189,750 $0 $189,750

$249,750 $6,600 $256,350Total for Zimbabwe

34.0GRAND TOTAL $9,009,207 $511,071 $9,520,278

16* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Sector HCFC Funds approved  (US$)

Support TotalProject

Summary UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48

Annex VI

(ODP tonne)

HFC
(Metric tonne)

IBRD

UNDP 3.7 $1,539,006 $108,761 $1,647,767

UNEP 15.9 $3,583,392 $128,208 $3,711,600

UNIDO 14.4 $3,886,809 $274,102 $4,160,911

INVESTMENT PROJECT

Phase-out plan 34.0 $4,708,459 $377,708 $5,086,167

$4,708,459 $377,708 $5,086,167TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Production $55,000 $3,850 $58,850

Phase-out plan $615,000 $57,150 $672,150

Several $3,630,748 $72,363 $3,703,111

$4,300,748 $133,363 $4,434,111TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL (HCFCs and HFCs) 34.0 $9,009,207 $511,071 $9,520,278
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Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$)
Japan (per decision 83/3(a)(vii))* 53 7 60
France (per decision 83/3(a)(vii)) -48 -4 -52
Spain (per decision 83/3(a)(vii))* 2,736 356 3,092
UNDP (per decision 83/3(a)(ii)) 267,329 19,219 286,548
UNEP (per decision 83/3(a)(ii)) 2,927,147 265,091 3,192,238
UNIDO (per decision 83/3(a)(ii)) 345,199 25,603 370,802
World Bank (per decision 83/3(a)(ii))** 1,333,562 94,856 1,428,418
Total 4,875,978 405,128 5,281,106
*Cash transfer.

** Of this amount, US $1,010,023 plus US $70,701 of support costs should  be transferred  from the World Bank to UNIDO (per decision 83/39(b)(ii)a.).

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
UNIDO (per decision 83/39(b)(ii)a.) 1,010,023 70,701 1,080,724

Agency Interest accrued (US$)
France (per decision 83/3(a)(viii))* 6,632
*Cash transfer.

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$)
France 48 4 52
UNDP 1,271,677 89,542 1,361,219
UNEP 656,245 -136,883 519,362
UNIDO 4,551,633 319,200 4,870,833
World Bank* 0 0 0
Total 6,479,603 271,863 6,751,466
* US $323,539 plus US $24,155 of support costs will be offsetted against the approvals at the 84th Meeting.

Balances on projects returned at the 83rd meeting

Interest accrued 

Remarks
AFR/REF/48/DEM/36

Net allocations based on decisions of the 83rd meeting

Adjustment arising from the 83rd meeting for transferred projects
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Project Title AgencyFunds approved (US$)

Support

C.E.

TotalProject (US$/kg)

ODP/Metric 

List of projects and activities recommended for blanket approval

(tonnes)*

List of projects and activities approved for funding (additional contributions)

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48 

Annex VI

SYRIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Enabling activities for HFC phase-down UNEP $250,000 $17,500 $267,500

Funded from the additional voluntary contributions of non-Article 
5 countries.

$250,000 $17,500 $267,500Total for Syria

GRAND TOTAL $250,000 $17,500 $267,500

19* HCFC in ODP tonnes.  HFC in metric tonnes



Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$)
World Bank (per decision 83/3(a)(iii)) 225,992 15,819 241,811
Total 225,992 15,819 241,811

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
UNIDO (per decision 83/39(c)(ii)) 225,992 15,819 241,811

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$)
UNEP 250,000 17,500 267,500
UNIDO 225,992 15,819 241,811
World Bank* -225,992 -15,819 -241,811
Total 250,000 17,500 267,500
*Amount returned by the World Bank and to be transferred to UNIDO.

Balances on projects returned at the 83rd meeting (additional contributions)

Net allocations based on decisions of the 83rd meeting

Adjustment arising from the 83rd meeting for transferred projects

 20
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 السابعالمرفـق 
  

 بين حكومة موزامبيق واللجنة التنفيذية حّدث اتفاق م
 ةللصندوق المتعدد األطراف لتخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

  
  

يمثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة موزامبيق ("البلد") واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض االستخدامات  1-
طن  5.65ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام يبلغ -1مواد المستنفدة لألوزون الوارد في التذييل الخاضعة للرقابة لل

  وفقا لجداول بروتوكول مونتلایر. 2020من قدرات استنفاد األوزون بحلول أول كانون الثاني/يناير 

  
من  2- 1في الصف األفقي  وافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األهداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة  ألف.-1المشار إليها في التذييل 

قد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك ، يف3في الفقرة 
طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1يل المحددة في التذيزون والمستنفدة لألبموجب هذا االتفاق لجميع المواد 
  .(االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد  3- 1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى 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 ي الصف األفقيالتمويل المحّدد ف

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 

من تحقيق حدود االستهالك ق مستقّل تحقّ  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة

 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 

في حالة عدم وفاء البلد  قة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للمواف 5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  بالشروط التالية

 

يع هي جم لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق )أ(
خطة إدارة إزالة المواد ا الموافقة على السنوات منذ السنة التي تمت فيه

رامج نات البالتزام باإلبالغ ببيايوجد فيها . وتستثنى السنوات التي الهيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

حقق ن هذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقرر إذاإال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  )ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيها 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ة نهايتقويمية 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 

للجنة وأن يكون قد حصل على موافقة ا جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة
  ؛التنفيذية على هذه الخطة

 والستينطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن جميع ال بالنسبة إلى، 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
 وتوكولفلوروكربونية المنصوص عليه في برالبلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلورو

  مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  يةالسنوالتنفيذ  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 غ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض من هذه المبال

 ألف:-1

 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أعاله أو كتنقيح لخطة  (د) 5في الفقرة الفرعية  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(

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
المائة من مجموع  في 30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجها في خطة   (ب)
التنفيذ الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير 

  ؛الالحقالسنوي 

اد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة سوف تع  (ج)
 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق
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 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 

جب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بمو  (أ)
 خالل تنفيذ المشروع؛

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن وتنفيذ هذا االتفاق و يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

عاونة (الوكالة المنفذة كون الوكالة المنفذة المتعلى أن ت اليونيدو توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. 

عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو 
 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابتقييم التفي إطار برنامج ال

 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتشمل  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 

هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد باء في إطار التن–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

ا في ذلك عقد اجتماعات منتظمة والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بم
 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2- 2 يناألفقي ينبالرسوم المبيّنـة في الصف

 

المحددة في  إزالة الموادن تحقيق األهداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، م 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أ
ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف - 7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفنة التنفيذية التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للج

من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")
ن حاالت عدم امتثال وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة م مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من 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 

 

ي المستقبل قد يؤثر على تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية ف عناصر خضعتلن  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
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والوكالة المنفذة [الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ]الوكالة المنفذة المتعاونة[لة المنفذة الرئيسية يتيح للوكالتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن  ]المتعاونة
 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى 

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةي لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها فماال
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ) ه(1و

 

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

  

عقود بين حكومة موزامبيق واللجنة التنفيذية في االجتماع السادس إن هذا االتفاق المعدل يحل محل االتفاق الم  16
  .والستين للجنة التنفيذية
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 

األوزون) نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستهالك (أطنان من قدرات استنفاد المجموعة المرفق المادة  

ىاألول جيم 22- الهيدروكلوروفلوروكربون  8.69 

  

 
  

  ألف: األهداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الوصفالصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان من قدرات 

 استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 5.65 7.82 7.82 8.698.697.827.827.82 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  2.1
الكلي في المرفق جيم، المجموعة 
األولى (طن من قدرات استنفاد 

 األوزون)

 ال ينطبق 5.65 7.82 7.82 8.698.697.827.827.82 ال ينطبق

 التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 1.2
 الرئيسية (يونيب) (دوالر أمريكي)

40,000 035,000037,5000 30,000 0 30,000 172,500 

ة تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسي 2.2
 (دوالر أمريكي)

5,200 04,55004,8750 3,900 0 3,900 22,425 

 التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 3.2
 المتعاونة (يونيدو) (دوالر أمريكي)

75,000 00085,0000 0 0 0 160,000 

 نةتكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاو 4.2
 (دوالر أمريكي)

6,750 0007,6500 0 0 0 14,400 

إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

115,000 035,0000122,5000 30,000 0 30,000 332,500 

إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليه  2.3
 (دوالر أمريكي)

11,950 04,550012,5250 3,900 0 3,900 36,825 

(دوالر إجمالي التكاليف الموافق عليه  3.3
 أمريكي)

126,950 039,5500135,0250 33,900 0 33,900 369,325 

 3.04 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-إجمالي الهيدروكلوروفلوروكربون1.1.4

 0 الذي يتعين إزالته في مشروعات موافق عليها سابقا (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون2.1.4

 5.65 المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون3.1.4

 

  على التمويل افقةالجدول الزمني للموألف:  -3التذييل 

في السنة  الثانياالجتماع موعد ليس قبل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف.-2المحددة في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1

 

، وتعليق على حالة البلد فيما الموافقة على الشريحة السابقةامنذ بشأن التقدم المحرز ، قرير مسرودت  (أ)
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وكيفية ارتباط بعضها ببعض. وينبغي أن 

النشاطات  يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف
تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك التي تغييرات الالمدرجة في الخطة، وأن يعلق على 

مقارنة على معلومات عن أي تغييرات  أيضامن المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير 
إعادة تخصيص السابق تقديمها، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في  الشريحةبخطة 

من هذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة 

شمل أيضا معلومات عن (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن ي5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد   (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

ين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتع
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

بحتى نهاية اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   (ج) ة،  لسنة المزمعة لتقديم طل الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ

ة  يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة رات ممكن والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي
ذا الوصف  ي أن يغطي ه املة. وينبغ ى الخطة الش ي  السنواتمن المنظور أن تطرأ عل المحددة ف

على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 
قديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة . ويمكن تالخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها

  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ات الكعلى اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ديمها حسب . وستعدل هذه المعلوم ين تق ي يتع ة، الت مي

رة  التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ب شريحة، كال م ع كل طل ة م السنة التقويمي
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  ات؛وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطتغييرات 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  
     

 

سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتها عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملها هذه   1
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. الخطة إلدارة إزالة

وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتها المتعلقة   2
برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها كمرجع للمضاهاة في جميع برامج الرصد 
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دارة اإلزالة النهائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة لمختلف المشروعات داخل خطة إ
من المواد المستنفدة غير القانونية المنفذة المتعاونة، بالمهمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات 

  ألوزون.لألوزون، وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني ل

 

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 
 

ة ـفي وثيق ها بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :ولكنها تشمل على األقل ما يلي المشروع

والمتطلّبات الداخلية  ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات  (أ)
الخاّصة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4  لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد للجنة التنفيذية من إلى اتحقّق  تقديم  (ج)
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الأُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1الفقرتين الفرعيتين  المقبلة تمشيا مع السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالاطات التي تضطلع بها العن النش تقارير

ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ  تنفيذ بطريقةالضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
نفذة أو كالة متمويل كل ولصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و، تخالمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

أخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد و 2
واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  اوتكليفه ةمستقل منظمة
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(ب) من 1ق والفقرة الفرعية (ب) من االتفا5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4التذييل 

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

لكنها ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد هذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1
  تشتمل على األقل على:

  طلب؛تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند ال  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (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.-4لوارد في التذييل ا

 

  تثالضات في التمويل بسبب عدم االمألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2- 1لصف يتجاوز المستوى المحدد في االذي االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون  رامغيلوك

 ألف.-2من التذييل  2- 1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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  الثامنالمرفق 
  

   التعزيز المؤسسيوعات راتجديد مش بشأنوجهات نظر اللجنة التنفيذية 
  والثمانين ثالثى االجتماع الوافق عليها فالم

  أفغانستان
  
(المرحلة في أفغانستان تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتنفيذية التقرير المقدم مع طلب استعرضت اللجنة ا .1
 لقطريببيانات تنفيذ البرنامج ا ،ليالتوا علىالصندوق واألوزون، أمانتي أبلغت  أفغانستانأن أخذت علما بة) وعاشرال

بأنه ألفغانستان  يةذلتنفيا للجنةاسلمت . ولمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7وبيانات المادة 
إجراءات منظمة لمنح الحصص والتراخيص وأنه تّم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بصورة 

وفقا للجداول الزمنية. نظمت أنشطة توعية وتعميم وتّم االحتفال بيوم األوزون. وعليه فإن اللجنة التنفيذية على فاعلة و
بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالك المواد األنشطة، من سياسات ومشاريع، في تنفيذ  ثقة بأن أفغانستان ستستمر

على النحو الذي يلحظه بروتوكول  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 مونتريال. 

  
 بنغالديش

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبنغالديش (المرحلة  .2
 2016أن حكومة بنغالديش أبلغت أمانة الصندوق وأمانة األوزون ببيانات البرنامج القطري لعامي  والحظتالتاسعة)، 

للجنة ي حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت ا، على التوالي، مشيرة إلى أن البلد ف7وبيانات المادة  2017و
ون على النحو المتفق عليه على برکوروفلدرولهياستكمال األنشطة االستثمارية المتعلقة بابزام الحكومة لتكذلك اية ذلتنفيا

قد استكملت شهرا منذ تاريخ الموافقة وأن المرحلة األولى من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  24مدى 
بأن البلد قد حقق أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ية ذلتنفياللجنة رت اق. وأ2019بحلول مارس/آذار 

إنفاذها للتدابير التنظيمية في م فهي على ثقة بأن حكومة بنغالديش ستستمر ثن محسب االتفاق مع اللجنة التنفيذية، و
لتمكين التنفيذ الفعال للمرحلة الثانية من خطة إدارة نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد املالموضوعة للرقابة على استيراد ا

في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لمائة افي  35بنسبة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحقيق تخفيض 
  .2020ر/ كانون الثاني يناي 1ول بحلل يارنتومول کوتروبب جوبموب لطلما

  نبوتا
 
في بوتان المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي المرحلي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  .3

 7ببيانات المادة  ،ليالتوا علىالصندوق، و األوزون تيأبلغت أمان بوتانأن أخذت علما مع التقدير بة) وثامن(المرحلة ال
. لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2018و 2017لعامي  تنفيذ البرنامج القطريوبيانات  2017لعام 

بأن بوتان عازمة على اإلسراع في تنفيذ جدول اإلزالة التدريجية؛ وأخذت علما بأن لبوتان  يةذلتنفيا للجنةاسلمت و
ردين؛ كما أخذت إجراءات منظمة وعملية لمنح الحصص والتراخيص والتنسيق المنتظم بين الجمارك والقطاع والمستو

وعليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة علما بأن بوتان عازمة على التصديق على تعديل كيغالي إذ تنفذ األنشطة التمكينية. 
بما يتيح لها بلوغ أهداف االستهالك األقصى المسموح به  ،ومشاريع، من سياسات األنشطةبأن بوتان ستستمر في تنفيذ 

نة التنفيذية وأنها ستتخذ التدابير الالزمة للوفاء بالتزاماتها األولية بموجب الوارد في اتفاقها مع اللجى النحو المسرعة عل
 تعديل كيغالي. 

  
  فاسوبوركينا 

  
(المرحلة  فاسوفي بوركينا استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .4
ببيانات تنفيذ  ،ليالتوا علىالصندوق واألوزون، أمانتي أبلغت  فاسوبوركينا أن التقدير ب أخذت علما مع) وثالثة عشرال
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كما أخذت اللجنة . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2018لعام  7وبيانات المادة  البرنامج القطري
من المواد المستنفدة لألوزون، ال سيما تفعيل  اتخذت خطوات ملموسة إلزالة استهالكها فاسوالتنفيذية علما بأن بوركينا 

رقابة استيرادها بواسطة نظام الحصص والتراخيص وتدريب ضباط الجمارك وفنيي التبريد. وعليه فإن اللجنة التنفيذية 
ا خالل العامين المقبلين في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية بصورة ناجحة بم فاسوتستمر بوركينا تعقد األمل على أن 

يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35يتيح لها فرصة تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال.  2020

  
  مبودياك
 
(المرحلة  كمبوديافي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .5
المادة ببيانات  ،وفي حينهلي التوا علىالصندوق، و األوزونأمانتي أبلغت  كمبودياأن أخذت علما مع التقدير بة) وعاشرال
. لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2018و 2017لعامي  تنفيذ البرنامج القطريوبيانات  2017لعام  7
قد شرعت في إنشاء نظام ترخيص على الخط للمواد المستنفدة لألوزون وأّن تنفيذ  كمبوديابأن  يةذلتنفيا للجنةاسلمت و

 كمبوديايه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن وعل. قدم وساقخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتّم على 
تخفيض استهالك المواد  بما يتيح لها فرصةاألنشطة، من سياسات ومشاريع، ستستمر في تنفيذ 

على النحو الذي يلحظه بروتوكول  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 مونتريال. 

  
 شيلي

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لشيلي (المرحلة الثالثة  .6
وبيانات  2017عشرة)، والحظت أن حكومة شيلي أبلغت أمانة الصندوق وأمانة األوزون ببيانات البرنامج القطري لعام 

زام لتكذلك اية ذلتنفياللجنة ثال لبروتوكول مونتريال. والحظت ا، على التوالي، مشيرة إلى أن البلد في حالة امت7المادة 
حكومة شيلي استمرت في تنفيذ الرقابة على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل نظام الترخيص 

تعديل كذلك مع التقدير التصديق على ية ذلتنفياللجنة موظفي الجمارك وفنيي التبريد. والحظت ا وتدريبوالحصص، 
كيغالي واألنشطة التي بدأت لتيسير تنفيذه. كما الحظت مشاركة البلد في اجتماعات الشبكة اإلقليمية واجتماعات 
بروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة شيلي وهي تأمل أنه، في غضون السنتين 

ة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التاليتين، ستستمر حكومة شيلي في تنفيذ المرحل
ب جوبمفي استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لمائة افي  35بنسبة مشروع التعزيز المؤسسي من أجل تحقيق تخفيض 

 .2020ر/ كانون الثاني يناي 1ول بحلاتفاقها مع اللجنة التنفيذية 
 

 كولومبيا

لتنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكولومبيا (المرحلة الثانية استعرضت اللجنة ا .7
عشرة)، والحظت مع التقدير أن حكومة كولومبيا أبلغت أمانة الصندوق وأمانة األوزون ببيانات البرنامج القطري 

أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول ، على التوالي، مشيرة إلى 2017لعام  7 المادةوبيانات  2018و 2017لعامي 
كذلك االستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد ية ذلتنفياللجنة مونتريال. والحظت ا

الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات الجارية األخرى بطريقة سلسة ومنسقة. والحظت اللجنة التنفيذية أيضا مع 
لتيسير تنفيذ تعديل كيغالي. وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة كولومبيا وهي تأمل  التقدير أنشطة اإلعداد

أنه، في غضون السنتين التاليتين، ستستمر حكومة كولومبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
في لمائة افي  35بنسبة أجل تحقيق تخفيض  الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي من

 .2020ر/ كانون الثاني يناي 1ول بحلل يارنتومول کوتروبب جوبموب لطلماستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون ا
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  كوت ديفوار
 
(المرحلة في كوت ديفوار استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .8
ببيانات تنفيذ  ،ليالتوا علىالصندوق واألوزون، أمانتي أبلغت كوت ديفوار أن أخذت علما مع التقدير بوة) تاسعال

كما أخذت . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7دة وبيانات الما 2018لعام  البرنامج القطري
سة إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، ال سيما علما بأن كوت ديفوار اتخذت خطوات ملمو يةذلتنفيا للجنةا

تفعيل رقابة استيرادها بواسطة نظام الحصص والتراخيص وتدريب ضباط الجمارك وفنيي التبريد. وعليه فإن اللجنة 
ية بصورة ناجحة تستمر كوت ديفوار خالل العامين المقبلين في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجالتنفيذية تعقد األمل على أن 

يناير/كانون  1في المائة بحلول  35بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
  على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال. 2020الثاني 

  
  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  
جمهورية الكونغو في وع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشر .9

الصندوق أمانتي أبلغت  أن جمهورية الكونغو الديمقراطيةأخذت علما مع التقدير بة) وتاسعالديمقراطية (المرحلة ال
بيّن أن البلد وهي ت ،2017لعام  7وبيانات المادة  2018لعام  ببيانات تنفيذ البرنامج القطري ،ليالتوا علىواألوزون، 

اتخذت خطوات ملموسة  جمهورية الكونغو الديمقراطيةعلما بأن  يةذلتنفيا للجنةكما أخذت ا. لمونتريابروتوكول ممتثل ل
إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون، ال سيما تفعيل رقابة استيرادها بواسطة نظام الحصص والتراخيص 

جمهورية الكونغو تستمر اللجنة التنفيذية تعقد األمل على أن  وتدريب ضباط الجمارك وفنيي التبريد. وعليه فإن
خالل العامين المقبلين في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالك  الديمقراطية

النحو الذي يلحظه على  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
  بروتوكول مونتريال. 

  
 كوبا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكوبا (المرحلة الحادية  .10
 2015عشرة)، والحظت أن حكومة كوبا أبلغت أمانة الصندوق وأمانة األوزون ببيانات البرنامج القطري للسنوات 

للجنة في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت ا، على التوالي، مشيرة أن البلد 7وبيانات المادة  2017و 2016و
مع التقدير التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما ية ذلتنفيا

الهيدروكلوروفلوروكربون من خالل نظام الترخيص والحصص، والتعاون مع الجمارك  استيرادفي ذلك الرقابة على 
والسلطات المحلية األخرى والتوعية العامة المتعلقة بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وإعداد األنشطة لتيسير تنفيذ 

مونتريال. وأقرت اللجنة التنفيذية  تعديل كيغالي؛ ومشاركة البلد في اجتماعات الشبكة اإلقليمية واجتماعات بروتوكول
بالجهود التي تبذلها حكومة كوبا وهي تأمل أنه، في غضون السنتين التاليتين، ستستمر حكومة كوبا في تنفيذ المرحلة 
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي من أجل تحقيق 

 1ول بحلل يارنتومول کوتروبب جوبموب لطلمفي استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المائة افي  35بنسبة تخفيض 
 .2020ر/ كانون الثاني يناي

 إكوادور
 

(المرحلة  في إكوادوراستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .11
لعام  7ببيانات المادة  ،ليالتوا علىالصندوق، أمانتي األوزون وأبلغت  إكوادورأن أخذت علما مع التقدير بة) وسابعال

كما . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2018و 2017لعامي  تنفيذ البرنامج القطريوبيانات  2018
يناير/كانون  22بأن إكوادور أودعت صك التصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في  يةذلتنفيا للجنةسلمت ا
وأنها نجحت في تنفيذ عدة أنشطة إلزالة المواد الخاضعة للرقابة. وعليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن  2018الثاني 

فرصة تخفيض استهالك المواد بما يتيح لها  ةجحانصورة تستمر في تنفيذ تلك األنشطة بإكوادور س
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على النحو الذي يلحظه بروتوكول  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 مونتريال.

  
  إسواتيني

  
(المرحلة  إسواتينيفي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .12
 ببيانات تنفيذ البرنامج القطري ،ليالتوا على، أمانتي الصندوق واألوزونأبلغت إسواتيني أن أخذت علما ب) وةسادسال

تعقد األول وعليه فإن اللجنة التنفيذية . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7المادة  وبيانات
التدريجية بصورة ناجحة من أجل كفالة استدامة جهود اإلزالة التدريجية في تنفيذ أنشطة اإلزالة إسواتيني تستمر على أن 

يناير/كانون  1في المائة بحلول  35وإتاحة فرصة تخفيض استهالك تلك المواد بنسبة  ةللمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
  على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال. 2020الثاني 

  
  غامبيا

  
(المرحلة  في غامبياذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي استعرضت اللجنة التنفي .13
طري ببيانات تنفيذ البرنامج الق ،ليالتوا علىالصندوق واألوزون، أمانتي أبلغت غامبيا أن أخذت علما بة) وعاشرال

علما بأن لغامبيا  يةذلتنفيا للجنةأخذت اكما . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7وبيانات المادة 
نظام فاعل لمنح الحصص والتراخيص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها وأنها نفذت األنشطة 

وعليه فإن اللجنة التنفيذية على  ألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.المعتمدة في المرحلة ا
تستمر في تنفيذ هذه األنشطة بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالك المواد غامبيا س ثقة بأن

على النحو الذي يلحظه بروتوكول  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
  مونتريال.

  
  بيساو-غينيا

  
(المرحلة  بيساو-غينيافي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .14
ببيانات تنفيذ  ،ليالتوا علىالصندوق واألوزون، أمانتي أبلغت  بيساو-غينياأن أخذت علما مع التقدير بة) وسادسال

كما أخذت . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7وبيانات المادة  2018طري لعام البرنامج الق
اتخذت خطوات ملموسة إلزالة استهالكها من المواد المستنفدة لألوزون وهي تثمن  بيساو-غينياعلما بأن  يةذلتنفيا للجنةا

تعقد األمل  ن اللجنة التنفيذيةوعليه فإ .جهودها الرامية إلى تخفيض استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
خالل العامين المقبلين في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة  بيساو-غينياتستمر على أن 

على النحو  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
  ه بروتوكول مونتريال.الذي يلحظ

  
  هندوراس

  
(المرحلة في هندوراس استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .15
طري ببيانات تنفيذ البرنامج الق ،ليالتوا علىالصندوق واألوزون، أمانتي أبلغت هندوراس أن أخذت علما بة) وتاسعال

 للجنةكما أخذت ا. لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7المادة  وبيانات 2018و 2017لعامي 
علما بأن لهندوراس نظام فاعل لترخيص استيراد المواد المستنفدة لألوزون وتصديرها ولتوزيع الحصص من  يةذلتنفيا

على تعديل كيغالي لبروتوكول  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وهي سلمت بأن هندوراس أودعت صك التصديق
تستمر في تنفيذ أنشطة . وعليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن هندوراس س2019يناير/كانون الثاني  28مونتريال في 

 35اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالكها بنسبة 
  على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال. 2020يناير/كانون الثاني  1ل في المائة بحلو
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  كيريباس

  
(المرحلة  كيريباسفي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .16
لعامي  7ببيانات المادة  ،ليالتوا علىالصندوق، و األوزونأمانتي أبلغت  كيريباسأن أخذت علما مع التقدير بة) وبعاسال

كما أخذت . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2018طري لعام وبيانات تنفيذ البرنامج الق 2017و 2016
اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز تعاونها مع لجنة التوجيه الوطنية المعنية بالمواد  كيريباسعلما بأن  يةذلتنفيا للجنةا

. وعليه 2018أكتوبر/تشرين األول  28ون وأنها صدقت على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في المستنفدة لألوز
تستمر في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد ، تعقد األمل على أن كيريباسن اللجنة التنفيذية، وإذ تثمن جهود فإ

يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35بنسبة الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالكها 
  على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال. 2020

  
  ليبريا

  
) ثامنة(المرحلة ال ليبريافي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .17
بروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7ادة األوزون ببيانات المأمانة أبلغت  ليبرياأن أخذت علما بو

فعلت رقابة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد أن  ليبرياكما أخذت اللجنة التنفيذية علما بأن . لمونتريا
ة، وإذ اعتمدت نظام الحصص والتراخيص وقامت بتدريب ضباط الجمارك وفنيي التبريد. وعليه فإن اللجنة التنفيذي

تستمر خالل العامين المقبلين في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد ، تعقد األمل على أن ليبرياتحيي جهود 
 1في المائة بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالكها بنسبة 

  وتوكول مونتريال.على النحو الذي يلحظه بر 2020يناير/كانون الثاني 
  

  منغوليا
  

(المرحلة في منغوليا استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .18
 7ببيانات المادة  الصندوق، على التوالي،ن واألوزو أمانتيأبلغت  منغولياأن أخذت علما مع التقدير ب) وحادية عشرال

كما أخذت . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2018طري لعام البرنامج القوبيانات تنفيذ  2017لعام 
لمواد اللجنة التنفيذية علما بأن منغوليا مستمرة في تنفيذها الصارم لنظام الحصص والتراخيص الخاص با

ه الوطنية عن طريق عقد تسعى إلى كفالة التوجيه االستراتيجي من لجنة التوجيالهيدروكلوروفلوروكربونية وأنها 
تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد  منغوليا فيتستمر األمل على أن  اللجنة التنفيذيةتعقد وعليه اجتماعات منتظمة. 

 1في المائة بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالكها بنسبة 
  على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال. 2020يناير/كانون الثاني 

  
  باالو

  
) ثامنة(المرحلة الفي باالو استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .19
طري وبيانات تنفيذ البرنامج الق 7ببيانات المادة والصندوق، على التوالي، األوزون أمانتي أبلغت  باالوأن أخذت علما بو

كما أخذت اللجنة التنفيذية علما بأن باالو اتخذت خطوات . لمونترياكول بروتوبيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام 
إلزالة استهالكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ال سيما تحسين وتفعيل نظام التراخيص وتنفيذ الضوابط التشريعية 

ط مع جمعية التبريد. وعليه تعقد على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالنخراط النشي
تستمر باالو خالل العامين المقبلين في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد اللجنة التنفيذية األمل على أن 

 1في المائة بحلول  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالكها بنسبة 
  على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال. 2020يناير/كانون الثاني 
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  الفلبين
  

ثانية (المرحلة ال الفلبينفي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .20
البرنامج ببيانات تنفيذ ، على التوالي، األوزونأمانتي الصندوق وأبلغت  الفلبينأن أخذت علما مع التقدير ب) وعشر

كما سلمت اللجنة . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7 وبيانات المادة 2018طري لعام الق
فعلت نظام الحصص والتراخيص الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها وأنها  الفلبينالتنفيذية بأن 

تستمر س الفلبيناد المستنفدة لألوزون. وعليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن نظمت أنشطة توعية لدعم جهود إزالة المو
في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة تخفيض 

  ظه بروتوكول مونتريال.على النحو الذي يلح 2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35استهالكها بنسبة 
  

  ساموا
  

(المرحلة في ساموا استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .21
ببيانات تنفيذ البرنامج ، على التوالي، األوزونأمانتي الصندوق وأبلغت  سامواأن أخذت علما مع التقدير ب) وعاشرةال

وأنه يتخذ الخطوات الالزمة لبلوغ  لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2018لعام  7 وبيانات المادةطري الق
وأخذت اللجنة التنفيذية علما باعتماد نظام حصص . أهداف تدابير الرقابة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما أخذت اللجنة التنفيذية وتراخيص فعال وبالتقدم في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية لل
ملتزمة بالعمل المبكر على تنفيذ  2018مارس/آذار  23علما مع التقدير بأن ساموا صدقت على تعديل كيغالي في 

ال. وعليه أحكامه. وتثمن اللجنة التنفيذية مشاركة ساموا النشطة في الشبكة اإلقليمية وفي اجتماعات بروتوكول مونتري
تستمر في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن ساموا س

على النحو الذي يلحظه  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالكها بنسبة 
  بروتوكول مونتريال.

  
  نجزر سليما

  
(المرحلة في جزر سليمان استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .22
ببيانات تنفيذ البرنامج ، على التوالي، األوزونأمانتي الصندوق وأبلغت  جزر سليمانأن أخذت علما مع التقدير ب) وثامنةال

وأن جزر سليمان  لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7 وبيانات المادة 2018طري لعام الق
وأخذت اللجنة التنفيذية علما بأن . على طريقها لبلوغ أهداف تدابير الرقابة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جزر سليمان عززت تفعيل نظام الحصص والتراخيص ونظام التتبع لرصد استيراد ا

نظام األهلية على العاملين فيه وفرضت  ةوضمنت مناهج التدريب في قطاع التبريد وتكييف الهواء الممارسات الجيد
تستمر في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد الرسمية. وعليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن جزر سليمان س

 1في المائة بحلول  35وكربونية بصورة ناجحة بما يتيح لها فرصة تخفيض استهالكها بنسبة الهيدروكلوروفلور
  على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال. 2020يناير/كانون الثاني 

  
  الصومال

  
(المرحلة في الصومال استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .23
ببيانات تنفيذ البرنامج ، على التوالي، األوزونأمانتي الصندوق وأبلغت  الصومالأن أخذت علما مع التقدير ب) وعةرابال

وأخذت اللجنة  .لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7 وبيانات المادة 2018طري لعام الق
التنفيذية علما مع التشجيع بأن الصومال تستمر في التخفيض التدرجي الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

جهودها للتصديق على تعديل كيغالي. كما رحبت اللجنة التنفيذية بالتزام الصومال على األمد بذل حين أنها تواصل 
فدة لألوزون التي تمت إزالتها واإلبالغ عنها والتحقق منها بغية تفعيل اإلزالة. الطويل بمواصلة رصد المواد المستن
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المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تخفيض استهالك على أن الصومال ستتمكن من تعقد األمل وعليه فإن اللجنة التنفيذية 
  بروتوكول مونتريال. على النحو الذي يلحظه 2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35بنسبة 

  
  تونغا

  
 ثامنة)(المرحلة ال تونغافي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .24
طري لعام ببيانات تنفيذ البرنامج الق ، على التوالي،األوزونأمانتي الصندوق وأبلغت  تونغاأن أخذت علما مع التقدير بو

كما أخذت اللجنة التنفيذية علما . لمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7المادة وبيانات  2018
لمواد مع التقدير بأن تونغا مستمرة في تنفيذها الصارم لنظام الحصص والتراخيص الخاص با

 17عديل كيغالي في الهيدروكلوروفلوروكربونية وبحظر استيراد المعدات القائمة عليها؛ وأنها صدقت على ت
وعليه فإن اللجنة التنفيذية، وإذ تثمن جهود تونغا، على ملتزمة بالعمل المبكر على تنفيذ أحكامه.  2018سبتمبر/أيلول 

تستمر في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بصورة ناجحة بما يتيح لها س هابأنثقة 
على النحو الذي يلحظه بروتوكول  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35بنسبة فرصة تخفيض استهالكها 

  مونتريال.
  

 ترينيداد وتوباغو

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لترينيداد وتوباغو  .25
وتوباغو أبلغت أمانة الصندوق وأمانة األوزون ببيانات  (المرحلة العاشرة)، والحظت مع التقدير أن حكومة ترينيداد

، على التوالي، مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال 2017لعام  7وبيانات المادة  2018و 2017البرنامج القطري لعامي 
ن خطة إزالة بحكومة ترينيداد وتوباغو على تنفيذها للمرحلة األولى مية ذلتنفياللجنة لبروتوكول مونتريال. وأشادت ا

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وقواعدها للرقابة على استيراد المواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك الخالئط، 
عن معيارها اإللزامي للملصقات على حاويات سوائل التبريد.  فضالوالمعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون، 

والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن البلد قدم التدريب على الممارسات الجيدة في التبريد، وأعد أنشطة للتوعية العامة 
بروتوكول تتعلق بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وشارك في اجتماعات الشبكة اإلقليمية واجتماعات 

مونتريال. وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة ترينيداد وتوباغو وهي تأمل أنه، في غضون السنتين 
التاليتين، ستستمر حكومة ترينيداد وتوباغو في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

في لمائة افي  35بنسبة سسي من أجل تحقيق تخفيض الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروع التعزيز المؤ
  2020ر/ كانون الثاني يناي 1ول بحلل يارنتومول کوتروبب جوبموب لطلماستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون ا

  
  المتحدة تنزانياجمهورية 

  
 انياتنزجمهورية في استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  .26

على طريقها لبلوغ أهداف تدابير الرقابة المتحدة  تنزانياأن جمهورية أخذت علما مع التقدير ب) وسابعة(المرحلة ال المتحدة
الملحوظة في بروتوكول مونتريال. وأخذت اللجنة التنفيذية علما بالتزام  المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

على األمد الطويل بمواصلة رصد المواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتها واإلبالغ عنها  المتحدة تنزانياجمهورية 
تستمر في تنفيذ س المتحدة تنزانياجمهورية والتحقق منها بغية تفعيل اإلزالة. وعليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن 

في المائة  35ا يتيح لها فرصة تخفيض استهالكها بنسبة أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بم
  .2020يناير/كانون الثاني  1بحلول 

  
  زامبيا

  
 زامبيافي المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي المرحلي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  .27

ببيانات تنفيذ البرنامج  ،ليالتوا على الصندوق واألوزون،أمانتي أن زامبيا أبلغت أخذت علما ب) وسابعة(المرحلة ال
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 للجنةاأخذت . ولمونتريابروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7وبيانات المادة  2018لقطري لعام ا
وعليه فإن اللجنة التنفيذية قامت بمجموعة من األنشطة لدعم إزالة المواد المستنفدة لألوزون.  زامبياعلما بأن  يةذلتنفيا

بما يتيح لها فرصة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستستمر في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية  زامبياعلى ثقة بأن 
على النحو الذي يلحظه  2020يناير/كانون الثاني  1في المائة بحلول  35بلوغ هدف تخفيض استهالكها من بنسبة 

 بروتوكول مونتريال. 
  

  ابويزمب
  

ابوي زمبفي المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي المرحلي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير  .28
بروتوكول بيّن أن البلد ممتثل لوهي ت ،2017لعام  7يانات المادة بغت بلّ  ابويزمبأن أخذت علما ب) وعاشرة(المرحلة ال

تواصل تنفيذ المشاريع الجارية بصورة سلسة ومنسقة بما فيها  ابويزمبعلما بأن  يةذلتنفيا للجنةاأخذت . ولمونتريا
ستستمر في تخفيضها  ابويزمبوعليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن األنشطة التمكينية للتصديق على تعديل كيغالي. 

في  35استهالكها بنسبة التدريجي الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يتيح لها فرصة بلوغ هدف تخفيض 
  على النحو الذي يلحظه بروتوكول مونتريال. 2020يناير/كانون الثاني  1المائة بحلول 
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 التاسعمرفـق ال

  
  فمتعدد األطراالالتنفيذية للصندوق  واللجنة الكويتحكومة بين  محّدث معّدل اتّفاق

  كلوروفلوروكربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال  الكويت حكومةهذا االتفاق التفاهم بين  مثّلي 1-
 طن 254,51 واّد") إلى كمية ثابتة قدرها ألف ("الم -1للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2018يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون ب
  .مونتلایر

 
من  2- 1للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األهداف والتمويل") -2التذييل 
ل المحّددة ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتموي ألف.-1المشار إليها في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك 3في الفقرة 
طوة النهائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون وة لألالمستنفدبموجب هذا االتفاق لجميع المواد 
(االستهالك المؤهل المتبقي) من  3-5- 4و 3-4- 4، 3-3- 4، 3- 2-4، 3- 1-4 وففي الصف لكل مادة المستوى المحدد

  .كل من المواد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنف 3- يذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنا
ر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

نفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على ت 4-
من تحقيق حدود االستهالك تحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

سيجرى التحقيق المشار إليه أعاله و .من هذا االتفاق ألف- 2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةالمنفّذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:ى الالجدول الزمني للموافقة عل في المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية

لجميع السنوات المعنيّة.  لفأ-2من التذييل  2-1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق )أ(
تستثنى و. فاقهذا االتوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

ع اللجنة د اجتماببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقا التزام باإلبالغيوجد فيها السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

حقق ن هذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  )ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4يل على هيئة التذي السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
تى موعد أو ح ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةاردة فيه في حالة اكتمال جميع األنشطة الو

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه(
 وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد

ضمن يأن النظام بنتاج والصادرات، والهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإل
ه في امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص علي

  بروتوكول مونتلایر لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات  6-
 طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5المحّددة في التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً -5السابقة وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل  السنويةالتنفيذ 
 .أعاله 4للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة 

 
على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو  اللجنة التنفيذيةتوافق و 7-

لمواد المحددة لإزالة وستهالك االفي جزء من هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 :ألف-1في التذييل 

 
بقاً   (أ) ق مس ب أن تًُوثَّ يّة يج ديالت رئيس نّفة كتع يص المص ادات التخص ذ ا إمإع ة تنفي ي خط نويةف  س

ع و متوق ة  مقدمة حسبما ه رة الفرعي ي الفق دم  (د) 5ف ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق
  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليها نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ ندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الص  )1(

  ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( ذ اتق ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل دة تموي نوية المعتم لس
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ن  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي ة م ي المائ ف

  ؛موافق عليها شريحةآخر مجموع 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
د  ر الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قي ي تقري أنها ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي ذ التنفي التنفي

 ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة  ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليه ة المواف واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إزال اللجن

ب  ي الطل دد ف ا. ويجب أن يُح ق عليه يح للخطة المواف نوية أو تنق ذ س التنفيذية كجزء من خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بها واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ر. ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالته ي س ى أن  في أطنان قدرات استنفاد األوزون الت د عل ق البل ويواف
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ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق
  التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويله ركة يتع اهمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويتبين الهيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في 

ة  ة األجنبي أنها غير مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملكي
و  ائي وه د النه د الموع أة بع ت منش بتمبر/أيلول  21أو إذا كان ة 2007س الغ اللجن يتم إب ). وس

  من خطة التنفيذ السنوية؛ التنفيذية بهذه المعلومات كجزء

رة   )ه( ن الشريحة األخي اء م دى االنته دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق

د، وبصفة ـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي خاصة

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ه

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب) واردة ب ل الشروط ال ار الكام ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم عن ة الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وـعلى تحمل المسؤولييوافق البلد  9-
وافق يرنامج األمم وقد االتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا  نيابة عنه بها أو التي يُضطلع بها
ووافقت اليونيدو منفذة الرئيسية") كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة اليعلى أن المتحدة للبيئة (اليونيب)

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة تحت قيادة الوكالة 
أعمال الرصد والتقييم التابعة  ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج

في هذا  ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابأو في إطار برنامج التقييم التللصندوق المتعّدد األطراف 
 االتفاق.

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

فقا للفقرة حقق المستقل وبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التواإلبالغ عنها بموجب هذا االتفاق، 
هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المتعاونة لضمان التوقيت السليم وتتابع  وتشمل )(ب 5 الفرعية

األنشطة في التنفيذ. وتوفر الوكالة المنفذة المتعاونة الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية من خالل تنفيذ األنشطة 
الوكالة المنفذة الرئيسة. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية  باء بتنسيق عام من جانب- 6المدرجة في التذييل 

والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات المتعلقة بالتخطيط المشترك بين الوكالتين 
واإلبالغ والمسؤوليات بمقتضى هذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسق للخطة بما في ذلك اجتماعات التنسيق 
الدورية. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على أن تزود الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة 

 ألف.-2من التذييل  4- 2و 2-2المتعاونة األتعاب الواردة في الصفين 
 

لمحددة ا 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 ألف-2من التذييل  2-1في الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية،  يقبل البلد بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
ً لجدول حسب تقديرها، أن تعيد ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة منق زمنيلتمويل إلى وضعه وفقا
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م شريحة أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه
ض قيمة أن تخفالتمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال(" ألف -7المحّددة في التذييل  ةبالقيمالتمويل 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام
ى حدة، وتتخذ وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق عل األوزون.

إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة 
  .أعاله 5وفقا للفقرة 

 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد  عناصر خضعتلن  12- 

  أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. يؤثر على تمويل أية مشروعات
 

والوكالة  من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
على  اإلطالعلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المنفذة المتعاونة

 .ق من االمتثال لهذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق
 

واالتفاق المقترن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
االستهالك في التذييل مستوى في نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي بها 

ا للفقرة الفرعية ف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقأل-2
تستمر أنشطة اإلبالغ سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نهاية السنة ال هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5

إال إلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ) ه(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةالمنصوص عليها في 
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إذا
 

المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو  الشروط جميعذ تنف 15-
المبيّن في هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في 

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلكالبروتوكول، ما لم 

يجّب هذا االتفاق المعدل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية في االجتماع   -  16
  الرابع والسبعين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت
  ألف: المـواد -1التذييل 
  جمالي التخفيضات في االستهالكنقطة البدء إل المجموعة المرفق المادة

 قدرات استنفاد األوزون)ب(بأطنان 
 C I  260,5 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  0,3 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  75,2 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  82,7 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 418,6 المجموع الفرعي

ب 141-وكربونالهيدروكلوروفلور
المتضمن في البوليول السابق الخلط 

 المستورد

C I 10,64 

 429,24  المجموع

  
  والتمويل ألف: األهداف -2لتذييل 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الوصفالصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1.1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
ن قدرات المجموعة األولى (أطنان م

 استهالك األوزون)

 ال ينطبق 272.09 376.74 376.74 418.60418.60376.74376.74376.74 ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  2.1
الكلي في المرفق جيم، مواد 
المجموعة األولى (طن من قدرات 

 استنفاد األوزون)

 ال ينطبق 254.51 254.51 254.51 415.60336.81338.98297.87296.17 ال ينطبق

 التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 1.2
 الرئيسية (يونيب) (دوالر أمريكي)

277,000 0337,000000 0 0 429,000 1,043,000 

ة تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسي 2.2
 (دوالر أمريكي)

33,126 040,301000 0 0 51,303 124,730 

 يل الموافق عليه للوكالة المنفذةالتمو 3.2
 المتعاونة (يونيدو) (دوالر أمريكي)

3,537,450 03,349,382000 0 1,054,845 920,000 8,861,677 

 نةتكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاو 4.2
 (دوالر أمريكي)

265,309 0234,457000 0 73,839 64,400 638,005 

فق عليه (دوالر إجمالي التمويل الموا 1.3
 أمريكي)

3,814,450 03,686,382000 0 1,054,845 1,349,000 9,904,677 

(دوالر إجمالي تكاليف الدعم  2.3
 أمريكي)

298,435 0274,758000 0 73,839 115,703 762,735 

(دوالر إجمالي التكاليف الموافق عليه  3.3
 أمريكي)

4,112,885 03,961,140000 0 1,128,684 1,464,703 10,667,412 

 81.25 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.1.4
 0.00 ن)الذي يتعين إزالته في مشروعات موافق عليها سابقا (باألطنان من قدرات استنفاد األوزو 22-الهيدروكلوروفلوروكربون2.1.4
 179.25 المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون3.1.4
 0.00 المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.2.4
 0.00 ابقا (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)سالذي يتعين إزالته في مشروعات موافق عليها  123-الهيدروكلوروفلوروكربون2.2.4
 0.30 المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون3.2.4
 75.20 االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) ب المتفق على إزالته بموجب هذا141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.3.4
 0.00 ب الذي يتعين إزالته في مشروعات موافق عليها سابقا (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-الهيدروكلوروفلوروكربون2.3.4
 0.00 اد األوزون)ب المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنف141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون3.3.4
 82.70 ب المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.4.4
 0.00 ب الذي يتعين إزالته في مشروعات موافق عليها سابقا (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-الهيدروكلوروفلوروكربون2.4.4
 0.00 ب المتبقي المؤهل (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون3.4.4
 0.00 األوزون) المتفق على إزالته بموجب هذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفادمستوردة سابقة الخلط في البوليوالت الب 141-مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون1.5.4
ستنفادالذي يتعين إزالته في مشروعات موافق عليها سابقا (باألطنان من قدرات اط في البوليوالت المستوردة سابقة الخلب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون2.5.4

 األوزون)
0.00 

 10.64 ألطنان من قدرات استنفاد األوزون)المتبقي المؤهل (بات المستوردة سابقة الخلط في البوليوالب 141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون3.5.4
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  لعلى التموي الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
في السنة المحددة في  األولاالجتماع في  اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه .1

  ألف.-2التذييل 
 

  تنفيذ لا طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تقرير تألف يسوف   1
 

رود  (أ) ر مس ة،تقري نة التقويمي ب الس ات حس ه البيان رد في رز  ، ت دم المح أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ف النشاطات  للتقرير ة إسهام مختل واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ألوزون تباط بعضها ببعض. فيها، وكيفية ار ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ن تغ تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ي يالص ر ف ي
رات  بعاثات ذات الصلة بالمناخ.االن ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل ف النشاطات المدرجة ف ديات المرتبطة بمختل رات تطرأ أي والتح تغيي
ر  ي أن يشتمل التقري ات ذات الصلة. وينبغ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلوم

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ط)عل ة (خط ة بخط نوية  مقارن ذ الس ديمها، التنفي ابق تق الس
ى  ذ الشريحة، عل كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من 5. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية حدوثها

  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1مشار إليها في التذييل ال رة الفرعي ي الفق رر 5ألف، كما هو مبين ف م تق ا ل اق. وم ن االتف (ب) م

رائح  ن الش ب خاص بشريحة م ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ه ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة  ي الفق ى النحو المحدد ف ع السنوات ذات الصلة عل ن االستهالك لجمي ق م ويتعين أن يقدم التحق

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ب ةمزمعنهاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع به  (ج) ة،  لتقديم طل الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ

ي ابقة بع ارالس ةن االعتب نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ
ة رإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

ذا الوصف  ي أن يغطي ه املة. وينبغ ى الخطة الش ي  السنواتمن المنظور أن تطرأ عل المحددة ف
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5 الفقرة الفرعية

 . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقةهاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنوية الخاصةالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ديمها حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي ستعدل هذه المعلوم

ة ب شريحة السنة التقويمي ع كل طل رة م التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ، كال م
ة  ة (1الفرعي اله) والخط ة (أ) أع رة الفرعي ر الفق اله)، 1انظ نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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  ) أعاله.ه(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ه(

  الف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 
 

لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية. وسوف تواصل هذه اللجنة أنشأت الهيئة العامة للبيئة لجنة أوزون وطنية   - 1
د اإلشراف على األنشطة التي تنفذ في إطار بروتوكول مونتريال بما في ذلك خطة إدارة إزالة الموا

نية وإدارة تشاور مع لجنة األوزون الوط. وتقوم وحدة األوزون الوطنية بالTPMPالهيدروكلوروفلوروكربونية  
  الهيئة العامة للبيئة بتشكيل فريق لتنفيذ المشروع.

  يتولى فريق تنفيذ المشروع المسؤولية عن:  - 2

ت إدارة وتنسيق التنفيذ المتعلق بجميع مشروعات بروتوكول مونتريال مع مختلف الوزارا )أ(
 والسلطات الحكومية والقطاعات الخاصة المعنية؛

 ة)المتعاون لمنفذةبالتشاور مع وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة ا(ح اقترا )ب(
ع ذ جميفريق من الخبراء الوطنيين والمتعاقد معه وإدارته ليتولى االضطالع بمسؤوليات تنفي

 مشروعات بروتوكول مونتريال في مختلف القطاعات؛

سية عي وبناء القدرات لإلدارات الحكومية الرئيوضع وتنفيذ أنشطة التدريب واستثارة الو )ج(
ع والمشرعين وصناع القرار وغير ذلك من أصحاب المصلحة في المؤسسات لضمان التزام رفي

 المستوى بأهداف وغايات الخطة؛

في  ألعالنوالجمهور من خالل حلقات العمل وااستثارة الوعي في جميع القطاعات بين المستهلكين  )د(
 ر ذك من تدابير نشر المعلومات؛وسائط األعالم وغي

رعية إعداد خطط تنفيذ سنوية بما في ذلك تحديد تتابع مشاركة المنشئات في المشروعات الف )ه(
 المقررة؛

 ية؛السنوإبالغ لجنة األوزون الوطنية عن التقدم في تنفيذ الخطة إلعداد تقارير األداء  )و(

ة لبيئيات باالتصال مع األجهزة اإنشاء وتشغيل آلية ال مركزية لرصد وتقييم نواتج المشروع )ز(
 المنظمة في المناطق لضمان االستدامة؛

  الرصد والتقييم

تقوم وحدة األوزون الوطنية بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنية ببيانات االستهالك جميع مواد   - 3
ن تسوية ستقبل بشأالم معا في الهيدروكلوروفلوروكربون. وستعمل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة

ل ته، وستعمسليمابيانات مفصلة إلى وحدة األوزون الوطنية ولكلتي الوكالتين بشأن التقدم المحرز في كل عنصر، وت
  بدورها معا لرصد التنفيذ والتحقيق من نتائج المشروع وسيتم ذلك من خالل:
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فقة المواون فريق تنفيذ المشروع، استعراض خطة التنفيذ المفصلة لكل نشاط على النحو المقدم م )أ(
 عليها؛

 نها؛تلقي تقارير دورية من فريق تنفيذ المشروع عن التقدم المحرز في كل نشاط والتحقق م )ب(

 ق أهداف كل شريحة على النحو المقرر واستعراض تقرير نهاية الشريحة؛يضمان تحق )ج(

 لتنفيذ؛الل اات التي تواجه ختقديم المشورة التقنية لفريق تنفيذ المشروع بشأن المشكالت والعقب )د(

 ؛المحليين حسب مقتضى الحال المشروع مع صانعي القرارتيسير تواصل فريق تنفيذ  )ه(

 استعراض حالة التنفيذ ولفقا للعقود التي يبرمها البلد مع الوكالتين المنفذتين؛ )و(

خالل  من يةضمان التنفيذ حسن التوقيت لعناصر خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون )ز(
 التحقق من:

يا بالضغط إلى التكنولوجنجاح استكمال مشروع تحويل رغاوي البوليسترين المسحوبة  )1(
لد قد نهاية المرحلة األولى، وأن البغير المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون في 

 ب؛141-فرض حظرا على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون

 ي البوليوريثان إلى تكنولوجيا غير معتمدة علىنجاح استكمال مشروع تحويل رغاو )2(
الهيدروكلوروفلوروكربون حسب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 تعمل برغاوي الرش قد حولت إلى البدائل المالئمة؛التى  أن جميع المنشئات  )3(

 طةبواس د وتوزيعها ويجري تشغيلهاأنه قد تم شراء أجهزة التأكد من هوية غازات التبري )4(
 موظفي الجمارك والسلطات المعنية؛

افحة أن التدريب المتخصص يقدم للموظفين في مختلف الهيئات بشأن إنفاذ القواعد ومك )5(
 االتجار غير القانوني؛

في خطة إدارة إزالة المواد أن المعايير والمدونات الوطنية المدرجة  )6(
 ضعت ونفذت؛الهيدروكلوروفلوروكربونية قد و

دخلت االعتماد لفنيي التبريد قد وضعت وأأن مدونة الممارسات الجيدة الوطنية وخطة  )7(
 ونفذت؛

 أن التدريب التجريبي بشأن خطة االعتماد قد نفذ؛ )8(

 أن المبادىء التوجيهية لمراكز االستصالح المحلية يجري وضعها؛ )9(

 يل.أنه قد تم إنشاء مركزين وطنيين لالستصالح وأصبحت قيد التشغ )10(

سيجري أيضا تجميع معلومات التكاليف مثل تكلفة االسترجاع عند كل حلقة عمل للخدمة مع إشارة إلى الجهة   - 4
في كل مركز لالستصالح مع إشارة إلى الجهة التي تغطي التكاليف،وأسعار  التي تغطي التكاليف، وتكلفة االستصالح 
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لية المتعلقة برصد فعالية ة وغير ذلك من المعلومات الماالعاملة بالكلوروفلوروكربون المستصلح غازات التبريد
  النظام

   

 لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  :التالي
ذا  )أ( الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحقّ ة ضمان التحقّق م ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب االتف

ي خطة  يّن ف ى النحو المب ة إدارة الخاّصة به، عل ة إزال واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
  بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع )ب(

نوية المرتبطة للجمستقل إلى اتحقّق  تقديم )ج( ت وأن األنشطة الس د تحقق داف ق ن أن األه نة التنفيذية م
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د( املة وف ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1بلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين المق السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة  )ه( ات اإلب نويةالوفاء بمتطلب ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
ةألف -4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى  .لتقديمها إلى اللجن الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 .عن النشاطات التي تضطلع بها الوكالة المنفذة المتعاونة تقديم تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و( ة المنف ا الوكال ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت به
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز(

ذ خطة  )ح( ن تنفي ن م ة تشغيلية تمّك ة فعاالضمان وجود آليّ ذ بطريق الغ تنفي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ل
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ )ط(

  ،من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  ) ي(
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات ) ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )ل(

وكالة المنفذة الرئيسية بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم ال 2
 الهيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  كيانباختيار 

(ب) من االتفاق والفقرة 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1واستهالك المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4(ب) من التذييل 1الفرعية 
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 المتعاونة: دور الوكالة المنفذة باء -6 التذييل
 
تتحمل الوكالة المنفذة المتعاونة المسؤولية عن طائفة من األنشطة. وتحدد هذه األنشطة في الخطة   - 1

  الشاملة بما في ذلك مايلي على األقل:
  

 تقديم المساعدة لوضع السياسات حسب مقتضى الحال؛ )أ(

ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الم )ب( ى الوكال ة والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ن الوكال ة م مول
 الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

إلدراج  )ج( ة تقديم التقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية عن هذه األنشطة ل ارير التجميعي ي التق حسب ف
 ؛ألف-4ما ورد في التذييل

  المتثالاضات في التمويل بسبب عدم ألف: تخفي -7التذييل 
  

 اأمريكي ادوالر 111 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
 2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من قدرات استنفاد األوزون من  رامغيلوكعن كّل 

  ألف.-2من التذييل  2-1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة - 2من التذييل 
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 العاشرالمرفـق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  المغرببين حكومة محّدث اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةهيدروال استهالك المواد تخفيضبشأن 
  

  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" المملكة المغربية يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة 1-

ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرها  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  41.08

 لبروتوكول مونتلایر.
 

من  2- 1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال خفيضتلالجدول 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( كل من المواد من 3-3-4و  3- 2-4و 3-1- 4 ينألفقيا ينفي 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"). -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل في 
 

يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
 من تحقيق حدود االستهالك المذكورةتحقّق مستقّل  ءإجراالبلد سوف يقبل (ب) من هذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من هذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  لموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني ل 5-

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  لفأ-2من التذييل  2-1في الصف  ق األهداف المحددةأن يكون البلد قد حق  )أ(
تستثنى و. فاقهذا االتوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

ع اللجنة د اجتماالتزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقايوجد فيها السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

حقق ن هذا التأ ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األحقق بشكل مستقل من يتم التأن   )ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها  20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نهاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  - 4التذييل  على هيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قدّم خط  (د) 
تمال تى موعد اكأو ح ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيها لب طالتي يُ السنة 

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه(
 وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد

متثال ا ضمنيأن النظام بالهيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
 وتوكولالبلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بر

  مونتريال لمدة هذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنفألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار")  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ) مقدم
ع و متوق بما ه ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  (د) 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  ما يلي:بئيسية . وتتعلق التغييرات الرللموافقة عليها نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ هذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

تويات الالتغييرات في   )3( نوية لمس ة الس االت الثنائي رادى الوك ص لف ل المخص ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
ن  ه ع د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة التنفي ن خط اط م ة أي نش وع  30أو إزال ن مجم ة م ي المائ ف

  ؛موافق عليها شريحةآخر تكاليف 

يمكن   (ب) ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص يص غي ادات التخص ة إع ي خط ا ف ذ الإدماجه نويةتنفي  الس
ر  ي تقري أنها ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ون عندئ ي تك ذ الموافق عليها، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

ي خطة إدارة   (ج) إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة ف
ة إزالة المو اد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر  دم لتغيي ب المق كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليها. ويجب أن يُحدد في الطل
اخ وأي اختالف ف ى المن ل عل ر المحتم ا واألث ة به افية المرتبط اليف اإلض ان التكنولوجيا التك ي أطن

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
ل  توى التموي ض مس ى خف تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل

  الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛
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رة   (د) ريحة األخي ن الش اء م دى االنته راف ل دد األط ندوق المتع ى الص ة إل الغ متبقي اد أي مب وف تع س
 .المتوقعة بموجب هذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
ة المتا  (أ) د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت ات الخاّص اق لمعالجة االحتياج ذا االتف ب ه حة بموج

 خالل تنفيذ المشروع؛

د والوكاأن   (ب) ذ البل ة  ةليأخ ذة المعني المقررين المنف واردة ب روط ال ل الش ار الكام ين االعتب  41/100بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و

كافة األنشطة التي يقوم بها أو عن وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة  9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بها

افق البلد على عمليات ويُوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. 
التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار 

 في هذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةاببرنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتوافق  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب هذا االتفاق، 

من التذييـل  2- 2فقياأل بالرسوم المبيّنـة في الصف اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد يحّق له الحصول على ا لتمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
("تخفيضات في  ألف -7المحدّدة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من السنوات، من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 
  .الهأع 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

لتيسير تنفيذ هذا  المنفذة الرئيسيةمن الوكالة و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .لهذا االتفاق
 

في  واالتفاق المقترن بهاخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي حالة -2االستهالك في التذييل مستوى نهاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
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الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في سلتنفيذ األنشطة المتبقية. ولية ماحتى نهاية السنة ال هاإتمام
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامها ألف -4من التذييل ) ه(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفرعية

 
على النحو المبيّن في المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال و الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم 
  .ذلكاللجنة التنفيذية غير 

 
الخامس واللجنة التنفيذية في االجتماع  المغربان هذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16

  للجنة التنفيذية. والستين 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستهالك (طن من قدرات  المجموعة المرفق  المادة

  استنفاد األوزون) 
 I 45.88ج  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 I 14.01ج  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 59.89  المجموع
دروكلوروفلوروكربون  والت141الهي ي البولي من ف ب المتض

  سابقة الخلط المستوردة
 8.10 

  

  
  والتمويل ألف: األهداف -2التذييل 

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1

(أطنان قدرات المرفق جيم، المجموعة األولى 
استهالك األوزون)

 غير متوفر 43.33 43.33 46.22 46.22 46.22 51.3551.35غير متوفرغير متوفرغير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

قدرات استهالك األوزون) 

 غير متوفر 41.09 41.08 41.08 41.08 46.22 51.3549.35غير متوفرغير متوفرغير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيدو(

951,74080,000220,00000 0 0 0 35,000  1,286,740 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
أمريكي)

71,3816,00016,50000 0 0 0 2,625  96,506 

 1,286,740  35,000 0 0 0 951,74080,000220,00000إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 96,506  2,625 0 0 0 71,3816,00016,50000مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 1,383,246  37,625 0 0 0 86,000236,50000*1,023,121إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي) 3.3

 2.57أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (لا 22- إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.00أطنان قدرات استهالك األوزون)موافق عليها (التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة   22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4

 43.31أطنان قدرات استهالك األوزون)(  22 - االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

 3.01ك األوزون)أطنان قدرات استهالالتفاق (امتفق على تحقيقها بموجب هذا ب ال141- إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 *11.00أطنان قدرات استهالك األوزون)ا في مشروعات سابقة موافق عليها (التي يتعين تحقيقه  ب141 –إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4

 0.00أطنان قدرات استهالك األوزون)(  ب411 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4

أطنان قدرات استهالك متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ب المتضمن في البوليوالت المستوردة ال141- إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
األوزون)

0.00 

أطنان قدرات استهالك سابقة موافق عليها (التي يتعين تحقيقها في مشروعات ب المتضمن في البوليوالت المستوردة 141- إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
األوزون)

0.00 

 8.10أطنان قدرات استهالك األوزون)(ي البوليوالت المستوردة ب المتضمن ف141- االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

  
  .طيه في هذه االتفاقية ومرفقعليه في االجتماع الثاني والستين لشركة منار * تمت الموافقة 

  

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
في السنة المحددة في  األولاالجتماع  قبليجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه وف ال س .1

 ألف.-2التذييل 
 

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)
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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

تخدمة وال جة مباشرةينتك ة المس ا البديل ادة، والتكنولوجي ب الم طة، حس لة لتنفيذ األنش دائل ذات الص ب
ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ي االنبعاث ر ف ي

اخ. لة بالمن ديات  الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ
رأي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  ى الظروف تغيي ات تطرأ عل

ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل
نوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  ذ الس أخير، التنفي االت الت ديمها، كح ابق تق الس

ريحة، ذ الش وص  وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي و المنص ى النح عل
ررات حدوثها. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من هذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب

ة  رة الفرعي ي الفق ددة ف لة المح نوات ذات الص ع الس ن 5التقرير المسرود جمي اق، ويمك ن االتف (أ) م
  حالية؛باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة ال

واد   (ب) تهالك الم ة واس واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ه رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم ن االتف (ب) م

ة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريح
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

نة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع به  (ج) ب ةمزمعنهاية الس ديم طل ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من ؛ وس ي أن يتض . وينبغ
ا  ف أيض ااالوص ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي ال ع رز، فض دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ف  ذا الوص ي ه نواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغط رة  الس ي الفق المحددة ف
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ةهاا لريفستقدم الشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) نوية المقدم ط التنفيذ الس
ت قاعدة بياناتمن خالل  تعدو .على اإلنترن ب س ديمها حس ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي ذه المعلوم ل ه

ة نة التقويمي ريحة الس ب ش ل طل ع ك رة م ر الفق التقرير (انظ اص ب ف الخ رود والوص ن الس ال م ، ك
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  رات الزمنية والنشاطات؛وستغطي نفس الفتتغييرات 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  
     

 

وستقوم الوحدة الوطنية لألوزون بتعيين معهد وطني لرصد جميع األنشطة المتعلقة بخطة إدارة إزالة   1
الموادالهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيقدم هذا المعهد إلى الوكالة المنفذة الرئيسية تقارير مرحلة سنوية عن حالة تنفيذ 

  الخطة  وذلك من خالل الوحدة الوطنية لألوزون.

وستضطلع بالتحقق من بلوغ أهداف األداء، على النحو المحدد في الخطة، شركة محلية مستقلة أو هيئة   2
 ين محلية مستقلة تتعاقد معها الوكالة المنفذة الرئيسية لدى تلقي طلب محدد بذلك من اللجنة التنفيذية.استشاري
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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 ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) ة به للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبط
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ي يرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المح  (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
 ؛التنفيذيةلتقديمها إلى اللجنة ألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت به ي تعّه ة الت ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ة   (ح) ذ خط ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ مان وج الغ الض فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

رة   (ط) ا للفق ن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق دم ع البل د، بالتشاور م اق، تحدي ، تف
 وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛تمويل كل لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ك(

 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 5رعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الف-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  دم االمتثالضات في التمويل بسبب عألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 200 التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ها في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1الهدف المحدد في الصف 
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 الحادي عشرالمرفق 

  
د الك الموابشأن تخفيض استهف واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرا باكستانبين حكومة محّدث اتّفاق 

  يةروكربونالمواد الهيدروكلوروفلوللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة وفقاً  الهيدروكلوروفلوروكربونية
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" باكستان يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة .1
 124.06ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
 مونتريال.

 - 2ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموادّ على النحو المبيّن في  .2
ل الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في ألف ("األهداف والتمويل") فضال عن الجدو

، يفقد 3التفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا ا-1التذييل 
سبة ألي استهالك للمواد يتجاوز الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالن

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق ألف باعتباره الخ -2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك لكل مادة يتجاوز المستوى  -1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ).للتمويل(االستهالك المتبقي المؤهل  3-3- 4و  3-2- 4، و3-1- 4 الصفوفالمحدد في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رهنا
من حيث  ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف األفقي

 زمني للموافقة على التمويل").الجدول الألف (" -3المبدأ، في 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 5الفرعية وفقا للفقرة الموافق عليها ("الخطة"). و

هذا  فيألف  - 2التذييل  في 2-1الصف في  على النحو المحددللمواد المذكورة السنوي تحقيق حدود االستهالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم  .5 البلد  وفاءتمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعالشروط التالية قبل ب

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2التذييل  في 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  ال يستحق فيها تقديم تقارير عن تنفيذ السنوات التي
 ؛ه طلب التمويل الجاري تقديمهيستثنى فيالتنفيذية الذي 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق   )ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط  -4على هيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  عن أن يكون البلد قد قدم تقرير  )ج(
مية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ") تغطي كل سنة من السنوات التقوي

وأن معدل صرف التمويل المتاح  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا
  ؛في المائة 20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
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تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية ألف  - 4أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل   )د(
السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

في التذييـل  يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحدّدة .6
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

ألف. وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في  -5ألدوارها ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل 
 أعاله.المذكور  4الفقرة 

لموافق جزء اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  توافق .7 ا أو كل األموال 
يها،  ألف: -1ل ـواد المحددة في التذييـلماالك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته عل

ً إما في خطة تنفيذ التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق  عمليات إعادة  )أ( مسبقا
أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم  ،(د) أعاله 5حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  الشريحة

 ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛ )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

نفيذ السنوية المعتمدة تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة الت )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  عمليات إعادة  )ب(
ئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ الموافق عليها، والتي تكون عند

 السنوي الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   )ج(
ة الموافق عليها. يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخط

ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بها واآلثار المحتملة على 
المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد 

تغيير التكنولوجيا إلى خفض على أن يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة ب
 مستوى التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الهيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د(
الهيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب المبادئ التوجيهية 

متعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي للصندوق ال
) ال تحصل على أي مساعدة. وتبلغ هذه المعلومات للجنة 2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 

 التنفيذية كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

إلى الصندوق ة أو البلد في إطار الخطة تحتفظ بها الوكاالت الثنائية أو المنفذتعاد أي مبالغ متبقية   (هـ)
 االنتهاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب هذا االتفاق. بعدالمتعدد األطراف 
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 يُولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا  )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

خالل تنفيذ  72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر أو /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب(
 .الخطة

يقوم بها أو  على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني توافقوالتي يُضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق. 

، ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. ويُوافق البلد على سة الوكالة المنفذة الرئيسية المتعاونة") تحت رئا

عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار 
 المشتركة في هذا االتفاق.المتعاونة نفذة الم ةالوكالللوكالة المنفذة الرئيسية وبرنامج التقييم التابع 

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 

ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. هذه المسؤولية 
باء -6وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 

تتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وسوف 
توافق في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق، 

تظمة واإلبالغ والمسؤوليات بموجب هذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات من
وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة  للتنسيق.

 ألف. -2في التذييل  4-2و 2-2بالرسوم المحددة في الصفوف 

محددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد ال .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 
منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني 

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7المحدّدة في التذييل  ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في قدرات استنفاذ األوزون لالتمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من 
أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم 

 حالةالالبلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل  امتثال
  أعاله.المذكورة  5وفقا للفقرة  تقديم التمويل للشرائح المستقبليةعائقا أمام التي ال تمتثل لالتفاق المعنية 

أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق. 

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق.

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 -2التذييل إلجمالي االستهالك في 

حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 
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من (ه) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفرعية  األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات
 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال اق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكولوكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفهذا االتفاق. 

  تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.

السادس واللجنة التنفيذية في االجتماع  باكستانيحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  حدثالم االتفاقان هذا  .16
  للجنة التنفيذية. والسبعين 
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  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستهالك (طن من  المجموعة المرفق  المادة
  قدرات استنفاد األوزون) 

 I 104.96ج  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 I 138.50ج  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
 I 4.65ج  ب142الهيدروكلوروفلوروكربون 

 I 248.11ج المجموع

 
األهداف والتمويلألف:  -2التذييل   

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1
المجموعة األولى (أطنان قدرات استهالك األوزون)

 غير متوفر 161.27 223.30 223.30 223.30 223.30

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المرفق  2.1
جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استهالك األوزون) 

 غير متوفر 124.06 223.30 223.30 223.30 223.30

) (دوالر اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 1.2
أمريكي)

2,350,200 0 1,979,852 0 446,720 4,776,772 

 334,374 31,270 0 138,590 0 164,514تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي) 2.2
) (دوالر اليونيبعليه للوكالة المنفذة المتعاونة (التمويل الموافق  3.2

أمريكي)
200,000 0 200,000 0 103,000 503,000 

 65,330 13,378 0 25,976 0 25,976المتعاونة (دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 5,279,772 549,720 0 2,179,852 0 2,550,200إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 399,704 44,648 0 164,566 0 190,490مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 5,679,476 594,368 0 2,344,418 0 2,740,690(دوالر أمريكي)إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3

 14.29 أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (لا 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 7.40 أطنان قدرات استهالك األوزون)سابقة موافق عليها (التي يتعين تحقيقها في مشروعات   22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 83.27 أطنان قدرات استهالك األوزون)(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
 58.69 استهالك األوزون)أطنان قدرات ذا االتفاق (متفق على تحقيقها بموجب هب ال141-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 71.70 أطنان قدرات استهالك األوزون)يقها في مشروعات سابقة موافق عليها (التي يتعين تحق  ب141 –إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.2.4
 8.11أطنان قدرات استهالك األوزون)(  ب411 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4
0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون)ذا االتفاق (متفق على تحقيقها بموجب هب ال142-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
0.00 أطنان قدرات استهالك األوزون)يقها في مشروعات سابقة موافق عليها (التي يتعين تحق  ب142 –إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4
4.65 أطنان قدرات استهالك األوزون)(  ب142 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4

    

 لف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأ -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األولاع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم . 1
 ألف.- 2

  ل تقارير وخطط التنفيذألف : شك -4التذييل 
  

 تقرير وخطة تنفيذ كل شريحة من خمسة أجزاء: تقديم سيتألف .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ(
، تسهم مختلف األنشطة فيها د، وكيفالموابإزالة هذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضها البعض. تتصل ب وكيف
واإلدخال ذي الصلة ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنالتنفيذية إلى اللجنة  بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح لألمانة ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 
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أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األب
نبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات يوالمعلومات األخرى ذات الصلة.  يوفر

، ات، مثل التأخيروما يبرر هذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي من هذا االتفاق، أو  7 في الفقرة
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

لمواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك ا  )ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5الفقرة الفرعية  أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛

الشريحة التالية،  حتى نهاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها   )ج(
 أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقةمع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 

المحددة في الفقرة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي هذا الوصف 
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5رعية الف

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنوية مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د(
. وستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة 
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1انظر الفقرة الفرعية (أ) أعاله) والخطة (1الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ه)

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة   .2
  لشريحة:فيذ اواحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تن

تقارير وخطط التنفيذ الشريحة المشار إليهم كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  ة بهذا االتفاق؛األنشطة واألموال المشمول

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهالك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
متثال ع لالسنة معينة، فإن هدف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرج

  قيق المستقل.التفاقات إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللتح

  لف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهأ -5التذييل 
 

وزارة البيئة والموارد الطبيعية وحكومة باكستان ووحدة األوزون الوطنية هم المسؤولين عن حماية جميع  .1
 تنظيمات وتنسيق وتقييم ورصد المشروع 
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روع ويساعد الشركات أيضا، وكذلك سينسق المسؤول عن وحدة إدارة المشروع العمل اليومي لتنفيذ المش .2
المكاتب والمنظمات الحكومية غير الحكومية لتنظيم أنشطتها من أجل التنفيذ السلس لمشروعات. وستساعد وحدة 

 إدارة المشروع حكومة باكستان في رصد التقدم المحرز في التنفيذ، وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية. 

ستقل استهالك المواد المستنفذة لألوزون التي أبلغت عنها الحكومة من سوف يدقق ويتحقق مراجع معتمد م .3
 والتقارير المرحلية للبرنامج القطري. 7خالل بيانات المادة 

 

  لف: دور الوكالة المنفذة الرئيسيةأ -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

قّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التح  )أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

المبيـن في والتقاريـر الالحقة على النحو 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 

ار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتب  )د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ه)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية-4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ إجراء  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11وفقا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال   (ي)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 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
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
وكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدر

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق -1المذكورة في التذييل 
 ألف. -4

اء: دور الوكالة المنفذة المتعاونةب -6التذييل   

ي الخطة . وهذه األنشطة محددة فاألنشطةمجموعـة من ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  ع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتاب

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجها في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف. -4النحو الوارد في التذييل 

  لف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثالأ -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 144من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2- 1 الصفمن االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من قدرات استنفاد األوزون  كيلوغرام

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة  ألف.-2 من التذييل 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 

بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن  المتعلقة
  مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  عشر ثانيالمرفق ال

  XXVIII/2من المقرر  16تفعيل الفقرة لالوسائل  مشروع توصية بشأن
  لألطراف  XXX/5من المقرر  2والفقرة 

  (ج))82/83(المقرر 

 

 [قررت اللجنة التنفيذية: .1

من  2والفقرة  XXVIII/2من المقرر  16الفقرة الورقة المتعلقة بالوسائل لتفعيل علما ب أن تحيط  (أ)
(ج))، الواردة في الوثيقة 82/83لألطراف (المقرر  XXX/5المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40؛  

أن تنظر في إدراج األنشطة اإلضافية التالية في الخطط الحالية والمستقبلية إلدارة إزالة المواد   (ب)
ك، عند الحاجة إلى إدخال البلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالالهيدروكلوروفلوروكربونية في 

منخفضة أو منعدمة القدرة على االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللحفاظ بدائل 
  على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد:

توجه الى المستخدمين التي والمصممة  االستراتيجية]من الوجهة [المشروعات التجريبية [  )1(
ءة ذات كفاالمتعلقة أساسا بأجهزة التبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة [ ،النهائيين

عها استخدام الطاقة] [صغيرة القدرة] [التي تم تمويل مشروعات تحويل عمليات تصني
ضت] خطط أخرى إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية] و[التي تعر بموجب

من  و[الحصول على تكنولوجيا فعالة السوق؛] لتحديات [تتعلق] [بالقبول في[تصدت] 
  ؛حيث الطاقة]

كفاءة استخدام وتحديث مواد التدريب لتعزيز المكونات ذات الصلة بالممارسات الجيدة   )2(
مضخات وتركيب وصيانة وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء الطاقة أثناء تجميع و

غازات تبريد بخصائص تشغيل مختلفة  بما في ذلك اعتبارات السالمة عند تناول ،ةالحرار
 على االشتعال والسمية والضغط؛ قابليةفيما يتعلق بال

ليشمل المعنية والهيئات األوزون الوطنية والسلطات  اتالتنسيق والتعاون بين وحد  )3(
]  لدعم[ أثناء  المنخفضة القدرة على االحترار العالميالمراعاة المالئمة لغازات التبريد 

[استراتيجيات و/أو خطط خفض انبعاثات قطاع التبريد، التي تشمل أمور منها] إعداد 
يد وتكييف التبر، وعند االقتضاء، برامج التوسيم، ومعايير ألجهزة معايير دنيا ألداء الطاقة

 ؛ةيمضخات الحرارالالهواء و

 ]طنيةالو[لمؤسسات اوتعزيز كفاءة] [تستند إلى الوضع وإنفاذ خطط اعتماد الفنيين   )4(
[بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة  تنفيذ نظم االعتمادوضع وبشأن [ونوعية البنية التحتية] 

  وتحقيق السالمة]؛

 ؛داء الطاقة وبرامج التوسيمدنيا ألر ييابرامج التوعية واإلرشاد للترويج إلدخال مع  )5(
واء ومضخات الحرارة التي أجهزة التبريد وتكييف اله إدخالو ؛واالعتماد اإللزامي للفنيين
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والتي تعمل بغازات تبريد منخفضة أو منعدمة القدرة على استخدام الطاقة كفاءة تتسم ب
 ؛االحترار العالمي

أن تقدم التمويل التالي، عند اللزوم، بالعالقة إلى األنشطة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله،   (ج)
االحتياجات  مرونة في استخدام التمويل اإلضافي لمعالجةستتمتع بال 5على أساس أن بلدان المادة 

لى القدرة ع منعدمةالمنخفضة أو الالخاصة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع المتعلقة بإدخال البدائل 
ي قطاع طاقة فوللحفاظ على كفاءة استخدام ال االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :خدمة التبريد

التمويل اإلضافي (دوالر أمريكي)** *تهالك (بالطن المتري)االس
0-15 

15-40 
40-80 
80-120 

120-160 
160-200 
200-320 
320-360 

  مستوى خط أساس استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد *
  ** سيتم تحديده لكل مستوى من االستهالك

 
الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند تقديم طلب شريحة لخطة إدارة إزالة المواد أن تطلب إلى   (د)

داء ات األالهيدروكلوروفلوروكربونية، أن تدرج في خطة تنفيذ الشريحة، اإلجراء المحدد، ومؤشر
قرير تإلى  اله، باإلضافةعوالتمويل المرتبطة باألنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أ

  تنفيذ تلك األنشطة بموجب شريحة التمويل السابقة.]مرحلي عن 
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 الثالث عشرالمرفق

مشروع نموذج المبادئ التوجيهية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
(على النحو الموافق عليه في الجتماع الثالث والثمانين)

معلومات أساسية

يحتوي هذا المرفق على نموذج لمشروع المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد.1
 التي وافقت عليها الطأراف في اجتماعهاXXVIII/2الهيدروفلوروكربونية استنادا إلى العناصر ذات الصلة بالمقرر 

الثامن والعشرين. ويحتوي مشروع المبادئ التوجيهية هذه على العناصر الموافق عليها في الجتماعين الثامن
.والسبعين والثمانين للجنة التنفيذية وسيتم تحديثها وفقا لمزيد من المناقشات في الجتماعات القادمة للجنة التنفيذية

مشروع المبادئ التوجيهية

المرونة في التنفيذ التي تمككن الطأراف من اختيار استراتيجياتها وأولوياتها فيما يتعلق بالقطاعات والتكنولوجيات

 بالمرونة من أجل تحديد أولويات المواد الهيدروفلوروكربونية، وتحديد القطاعات،5تتمتع بلدان المادة .2
 والبدائل، ووضع وتنفيذ استراتيجياتها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الموادالتكنولوجياتواختيار 

الهيدروفلوروكربونية المتفق عليها، على أساس احتياجاتها الخاصة والظروف الوطأنية، باتباع نهج قطري.

التاريخ النهائي للقدرة المؤهلة

 لتلك الطأراف التي لديها خط الساس2020 يناير/كانون الثاني 1التاريخ النهائي للقدرة المؤهلة هو .3
 لتلك الطأراف التي لديها خط الساس2024 يناير/كانون الثاني 1، و2022 إلى 2020للستهلكا للسنوات من 
.2026 إلى 2024للستهلكا للسنوات من 

التحويلنا الثاني والثالث

:تطبيق المبادئ التالية لمشروعات التحويلين الثاني والثالث.4

تتعررف عمليات التحويل الولى، في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بأنها(أ)
عمليات تحويل المؤسسات التي لم تحصل من قبل على دعم مباشر أو غير مباشر، جزئياا أو كلياا،

من الصندوق المتعدد الطأراف، إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث
الحترار العالمي، بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية

بالعتماد على مواردها الخاصة؛

المؤسسات التي تحولت بالفعل إلى استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في سياق التخلص(ب)
التدريجي من استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية و/أو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستكون

مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الطأراف لتغطية التكاليف الضافية المتفق
عليها، بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل الولى؛
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المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد(ج)
الهيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث الحترار العالمي، بعد تاريخ اعتماد التعديل، في

إطأار خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سبق أن وافقت
عليها اللجنة التنفيذية، ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الطأراف فيما
يخص عمليات التحويل اللحقة إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث

الحترار العالمي لتغطية التكاليف الضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص
المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل الولى؛

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد(د)
الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الحترار العالمي بالعتماد على مواردها

 بموجب التعديل ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد2025الخاصة قبل عام 
الطأراف لتغطية التكاليف الضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات

المؤهلة لعمليات التحويل الولى؛

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية إلى المواد الهيدروفلوروكربونية)ه(
ذات قدرة أقل على إحداث الحترار العالمي بدعم من الصندوق المتعدد الطأراف عند عدم توفر

بدائل أخرى ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد الطأراف فيما يخص
عمليات التحويل اللحقة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث الحترار العالمي،

إذا كان ذلك ضرورياا لنجاز الخطوة النهائية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

التخفيضات الجمالية المستدامة

سيتم تحديد الستهلكا المتبقي المؤهل للتمويل بالطأنان على أساس نقطة البداية للتخفيضات الجمالية.5
المستدامة للستهلكا ناقصا الكميات الممولة بموجب مشروعات موافق عليها في السابق في نماذج التفاقات المتعددة

السنوات لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المستقبل.

التكاليف الضإافية المؤهلة

الستهلكي   التصنيع قطاع

جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد.6
الهيدروفلوروكربونية في قطاع الستهلكا التصنيعي:

التكاليف الرأسمالية الضافية؛(أ)

تكاليف التشغيل الضافية خلل فترة تحددها اللجنة التنفيذية؛(ب)

أنشطة المساعدة التقنية؛(ج)

ذاتالمواد الهيدروفلوروكربونية البحث والتطوير، عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتحسين بدائل (د)
القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الحترار العالمي؛

تكاليف براءات الختراع والتصاميم، والتكاليف الضافية لعائدات حقوق الملكية، متى كان ذلك(ه)
ال من حيث التكلفة؛ ضرورياا وفعا

تكاليف الخذ المأمون بالبدائل القابلة للشتعال والبدائل ذات الخصائص السمية.(و)
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النتاج  قطاع

جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد.7
 النتاج:الهيدروفلوروكربونية في قطاع

ال عن تخفيض النتاج؛(أ) الرباح الضائعة نتيجة ليقاف تشغيل/إغلق مرافق النتاج، فض

التعويضات المقدمة للعاملين المسررحين؛(ب)

تفكيك مرافق النتاج؛(ج)

أنشطة المساعدة التقنية؛(د)

البحث والتطوير المتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث الحترار(ه)
العالمي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وذلك بهدف تخفيض تكاليف البدائل؛

تكاليف براءات الختراع والتصاميم أو التكلفة الضافية لعائدات حقوق الملكية؛(و)

تكاليف تحويل المرافق لنتاج بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة(ز)
ال من حيث التكلفة؛ على إحداث الحترار العالمي عندما يكون ذلك مجدياا من الناحية التقنية وفعا

، وهو منتج ثانوي لعملية إنتاج23تكاليف التقليل من انبعاثات الهيدروفلوروكربون-(ح)
، عن طأريق التقليل من معدل انبعاثه في العملية، أو تدميره من22الهيدروكلوروفلوروكربون-

البقايا الغازية المطلقة، أو عن طأريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمونة بيئياا. وينبغي
تمويل هذه التكاليف من الصندوق المتعدد الطأراف، من أجل الوفاء بالتزامات البلدان العاملة

 المحددة في التعديل.5بموجب المادة 

التبريد   خدمات قطاع

جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد.8
:الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد

أنشطة توعية الجمهور؛(أ)

وضع السياسات وتنفيذها؛(ب)

برامج إصدار الشهادات وتدريب التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة والسلمة(ج)
فيما يتعلق بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛

تدريب موظفي الجماركا؛(د)

منع التجارة غير المشروعة في المواد الهيدروفلوروكربونية؛(ه)

أدوات الصيانة؛(و)

معدات اختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الهواء؛(ز)
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.إعادة تدوير المواد الهيدروفلوروكربونية واستعادتها(ح)

كفاءة استخدام الطاقة

بناء القدرات اللزامة لمعالجة مسألة السلمة

التخلص 

أهلية المواد المدرجة في المرفق "واو" التي تخضع لستثناء ارتفاع درجة الحرارة في البيئة المحيطة

إن كمية المواد المدرجة في المرفق "واو" التي تخضع لستثناءات ارتفاع درجة الحرارة في البيئة المحيطة،.9
تخضع للتمويل بموجب الصندوق المتعدد الطأراف عندما تكون معفية بالنسبة لذلك الطرف. ل
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المرفق الرابع عشر

المسائل المعلقة بشأن المناقشة الضإافية من جانب اللجنة التنفيذية المتعلقة بالمبادئ التوجيهية
لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

(اعتبارا من الجتماع الثالث والثمانين)

فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويلأول -

التخفيضات الجمالية المستدامة

استخدام المنهجية التالية [التي ستقترحها اللجنة التنفيذيممة] لتحديممد نقطممة البدايممة للتخفيممض الجإمممالي(أ)
المستدام في استهلكا وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية، مع العلممم بممأنه ينبغممي التعممبير عممن نقطممة

البداية [[بمكافئ ثاني أكسيد الكربون] و/أو [الطن المتري]]؛

[إضافة نص بالنسبة لقطاع النتاج]؛(ب)

[عند تحديد نقطة البداية للتخفيممض الجإممالي المسممتدام فمي اسمتهلكا الممواد الهيدروفلوروكربونيمة،(ج)
ينبغي اتباع النهج التالي فيما يتعلق بواردات وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجإممودة فممي

 من بروتوكول مونتريال:7 حسابها كاستهلكا بموجإب المادة مالبوليولت سابقة الخلط، التي لم يت

[فقرة عن النتاج الداخلي للبوليولت سابقة الخلط]؛)1(

 البلغا في إطار تقريممر تنفيممذ البرنامممج القطممري عممن واردات5أن تطلب إلى بلدان المادة )2(
وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجإودة في البوليولت سابقة الخلط؛

 التي ترغب في الحصول على مساعدة لزإالممة واردات المممواد5أن تطلب إلى بلدان المادة )3(
الهيدروفلوروكربونية الموجإودة فممي البوليممولت سممابقة الخلممط أن تممدرج فممي نقطممة البدايممة
للتخفيمممض الجإممممالي المسمممتدام فمممي اسمممتهلكا الممممواد الهيدروفلوروكربونيمممة كميمممة
الهيدروفلوروكربون المستوردة الموجإودة في نظممم البوليممولت خلل السممنوات المسممتخدمة

كمرجإع لتحديد نقطة البداية؛

 التي تقوم بتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية الموجإممودة فممي5أن تطلب إلى بلدان المادة )4(
البوليممولت سممابقة الخلممط أن تخصممم مممن نقطممة البدايممة للتخفيممض الجإمممالي المسممتدام فممي
استهلكا المواد الهيدروفلوروكربونية كمية الهيممدروفلوروكربون المصممددرة الموجإممودة فممي

نظم البوليولت خلل السنوات المستخدمة كمرجإع لتحديد نقطة البداية.]

التكاليف الضإافية المؤهلة

استهلكا قطاع التصنيع

[أن تستمر في مناقشة المبادئ التوجإيهية لتمويل التخفيممض التممدريجي للمممواد الهيدروفلوروكربونيممة(د)
، بما في ذلك جإملة أمور من بينها تحديد عتبات الفعاليممة مممن حيممث التكلفممة، مممن5في أطراف المادة 

اع التصمنيع، ممع مراعماة المعلوممات ذات الصملة تهلكا قط خلل منهجية مناسمبة بالعلقمة إلمى اس
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ومقممررات اللجنممة التنفيذيممة والنتائممج مممن تنفيممذ المشممروعات السممتثمارية القائمممة بممذاتها للمممواد
الهيدروفلوروكربونية في جإميع القطاعات؛]

التبريد   خدمة قطاع

، [بما في ذلك النظر في الحفاظ على كفاءة استخدامXXVIII/2 من المقرر 16[النظر في الفقرة (هم)
الطاقة في قطاع الخدمة/ المستخدمين النهائيين]]؛

كفاءة استخدام الطاقة

بناء القدرات من أجل تحقيق السلمة

التخلص

أن تنظر في الجإتماع الرابع والثمانين في مسألة التخلص من المممواد الخاضممعة للرقابممة، فممي ضمموء(و)
التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اليضاحية التجريبية المتعلقة بممالتخلص مممن المممواد المسممتنفدة

للوزإون وتدميرها الذي ستقدمة كبيرة موظفي الرصد والتقييم؛

1العمل الضإافي الذي ينبغي طلبه من المانةثانيا -

فيما يتعلق باستهلكا قطاع التصنيع

[قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في اجإتماع قادم في مطالبة المانة بممإجإراء عمممل إضممافي، بممما فممي(أ)
ذلك لتحديد عتبات الفعالية من حيث التكلفة وعتبممات تكمماليف التشممغيل الضممافية لنشممطة التخفيممض
ذ رزإ تقمدم فمي تنفي تهلكا قطماع التصمنيع حالمما يح التدريجي للممواد الهيدروفلوروكربونيمة فمي اس

المشروعات الستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية؛]

2المسائل العامة الخأرى المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةثالثا -

 للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد5الموافقة على الشروط المسبقة التالية لحد بلدان المادة (أ)
الطراف بخلف النشطة التمكينية للتخفيض التدريجي لستهلكا وإنتاج الهيدروفلوروكربون:

التصديق على تعديل كيغالي أو قبوله أو النضمام إليه؛)1(

تحديممد نقطممة بدايممة متفممق عليهمما لتحقيممق تخفيممض إجإمممالي مسممتدام فممي اسممتهلكا وإنتمماج)2(
الهيمممممدروفلوروكربون، علمممممى أسممممماس أن أي تخفيضمممممات تدريجيمممممة فمممممي الممممممواد
الهيدروفلوروكربونية ناتجة عن أي مشروع اعتمممدته اللجنممة التنفيذيممة ستخصممم مممن نقطممة

البداية المحددة للبلد؛

 الممتي طممورت5[الموافقة على ضرورة استخدام المؤسسات والقممدرات الموجإممودة فممي بلممدان المممادة (ب)
د الممكمن بمساعدة الصندوق المتعدد الطمراف ممن أجإمل إزإالمة الممواد المسمتنفدة للوزإون إلمى الح

للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية]؛

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55 من الوثيقة 46الوارد في الفقرة   على النحو 1
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55 من الوثيقة 43الوارد في الفقرة   على النحو 2
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[الموافقة على أن السياسات والمبادئ التوجإيهية الحالية للصندوق المتعمدد الطمراف [حيثممما ينطبمق(ج)
ذلممك] لتمويممل إزإالممة المممواد المسممتنفدة للوزإون سممتنطبق علممى تمويممل التخفيممض التممدريجي للمممواد
الهيدروفلوروكربونية [ما لم يقرر خلف ذلك] [طالما اتفق علممي ذلممك] مممن جإممانب اللجنممة التنفيذيممة

 بصفة خاصة].]XXVIII/2[مع مراعاة المقرر 
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