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  رافـدد األطــتعـدوق المـذية للصنـاللجنة التنفي

  ال ــتريول مونـذ بروتوكـــلتنفي
  ن توســالالحادي واالجتمـــاع 
  2010تموز /هيولي 9 - 5 مونتريال،

 
  للجنة التنفيذية  نــيستالالحادي واع ـــر االجتمــتقري

  ةــــمقدم

للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بمقر ستون الالحادي و قد االجتماععُ   - 1
  .2010تموز /هيولي 9لى إ 5من ، في الفترة ، مونتريال، كندا )ايكاو( دني الدوليمنظمة الطيران الم

الصادر عن  XXI/27وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر   - 2
 :االجتماع الحادي والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال

وسويسرا وفرنسا بلجيكا : من البروتوكول 5من المادة  1تضى الفقرة األطراف غير العاملة بمق  )أ(
  ؛ واليابان والواليات المتحدة األمريكية) نائب الرئيس(وكندا 

كولومبيا السنغال وغرينادا و: من البروتوكول 5من المادة  1األطراف العاملة بمقتضى الفقرة   )ب(
 .والھنداميبيا والمغرب والمملكة العربية السعودية ون) الرئيس(

ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن، حضر االجتماع كمراقبين   - 3
وكالة منفذة بوصفه ، )اليونيب(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليوئنديبي(ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

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

أيضا رئيس مكتب االجتماع الحادي  هحضركما  ،وحضر االجتماع نائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون  - 4
  .ول مونتريال ورئيس لجنة التنفيذوالعشرين لألطراف في بروتوك

عن والف من أجل سياسة رشيدة معنية بالغالف الجوي وحضر االجتماع أيضا كمراقبين ممثلون عن التح  -5
  .وكالة التحقيقات البيئية

  .اعادة اصدار ألسباب تقنية*
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 افتتــاح االجتمــاع :من جــــدول األعمـــــال 1البند 

، الذي عرض جدول األعمال واقترح تنظيم )كولومبيا(افتتح االجتماع الرئيس، السيد خافيير كامارغو   -6
لتنعكس فيھا طلبات ومقررات  2014-2010وأشار إلى أن األمانة عدلت خطط أعمال الوكاالت للفترة . عمالاأل

وشدد على أن األرقام والكميات الواردة في خطط . في االجتماعستناقش خطط األعمال المنقحة أن و ،اللجنة التنفيذية
ن المھم مراعاة إجمالي الموارد المتاحة لفترة الثالث م الطلبات الفعلية القادمة وعلى أناألعمال إرشادية فقط وال تمثل 

  .سنوات

مقترحا لمشروعات استثمارية متعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  15من المقرر النظر في  وقال إن  -7
 نةاللجوأضاف أن . الت السابقة الخلط يجب اتخاذ قرار بشأنه خالل االجتماعيوبما في ذلك مشروع يتعلق بالبول

المبادئ التوجيھية الجديدة  فيھا دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تستخدمإلخطط ثالث ستستعرض أيضا 
 اأساسي اعنصر التي تشكلالمعتمدة في االجتماع الستين، وستتخذ قرارات بشأن تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي، 

  . مونتريال المتثال لبروتوكولعلى ا 5من قدرات بلدان المادة 

ومن حيث قضايا السياسات العامة، قال إن ھناك أربع ورقات بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   -8
تغطي تحديث العناصر في مشروعات تحويل المواد وھي لنظر فيھا، معروضة على اللجنة ل
والنموذج المنقح  ،اإلضافية التشغيل يفلاتحويل عنصر التصنيع مقابل تكتكلفة و ، الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .والبوليوالت السابقة الخلط المستوردة ،لمشروع اتفاقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

فيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية، أن تقرر ما إذا كانت ستُبقي على الشكل الحالي ، على اللجنة أضاف أنو  -9
كل من عمل ل بالنسبةة ھامآثار  ترتب عليهتقد سنويا أو اعتماد خطة جديدة، مما  المتمثل في عقد ثالثة اجتماعات

  .اللجنة واألمانة

نه على ثقة من تحقيق األھداف لكاللجنة جدول أعمال حافل بالبنود، وأمام واختتم بيانه بالتشديد على أن   -10
  . المقترحة لھذا االجتماع

  ون التنظيميةالشؤ: من جــــدول األعمـــــال 2البند 

  إقرار جدول األعمال  )أ(

 أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  -11
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/61/1 :  

  .افتتــاح االجتماع  -1

  :الشؤون التنظيميّة  -2

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(

  .تنظيم العمل  )ب(

  .أنشطة األمانة  .3

  .حالة المساھمات والمصروفات  -4

  : حالة الموارد والتخطيط  -5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  )أ(
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  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛  )ب(

من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   )ج(
  .يالالرقابة التالية لبروتوكول مونتر

  ):60/5المقرر ( 2014-2010لفترة لخطط األعمال المنقحة   -6

  خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعّدد األطراف؛  )أ(

  :خطط أعمال الوكاالت المنفّذة  )ب(

  الوكاالت الثنائية؛  1)(

  ؛)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )2(

  ؛)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )3(

  ؛)اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )4(

  .البنك الدولي  )5(

  :تنفيذ البرامج  -7

 2009كانون األول / ديسمبر  31التقـــاريــر المرحلية لغاية   )أ(

  التقرير المرحلي المجمع؛  )1(

  ؛ةالثنائي وكاالتال  )2(

  ؛)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )3(

  ؛)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )4(

  ؛)اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )5(

  البنك الدولي؛ )6(

  ؛2009تقييـــم تنفيـــذ خطط األعمال لعام   )ب(

  .تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محددة  ) ج(

  :مقترحات مشروعات  -8

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

  التعاون الثنائي؛  )ب(

  : 2010تعديالت على برامج العمل لعام   )ج(

  ؛)اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )1(

  ؛)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )2(

  ؛)اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )3(

  البنك الدولي؛  )4(
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  .المشروعات االستثمارية  )د(

 .خيارات من أجل التمويل وأشكال طلبات التجديد: التعزيــز المؤسســـي  -9

  : المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  -10

الجوانب المنوطة بتحديث العناصر في مشروعات تحويل المواد   )أ(
 ؛)60/43و) ب( 59/13المقرران (الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 59/14المقرران (التكلفة لتحويل عنصر التصنيع مقابل تكلفة التشغيل اإلضافية   )ب(
 ؛)60/45و

  النموذج المنقّح لمشروعات اتفاقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ج(
  ؛)60/46و) ب( 59/16المقرران (

ب الموجود في المواد الكيميائية 141-االستھالك الناشئ عن الھيدروكلوروفلوروكربون  )د(
  ).60/50و 59/12المقرران ) (البوليوالت(الرغوية السابقة الخلط 

  .تقرير الفريق الفرعي حول قطاع اإلنتاج  -11

  ).57/39المقرر (عمل اللجنة التنفيذية   -12

  .2009الحســابــات المؤقتــة لعام   -13

  .جتماع الثاني والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالمشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى اال  -14

  .مسائل أخرى  -15

  .اعتماد التقرير  -16

  .اختتام االجتماع  -17

  تنظيم العمل  )ب(

تباع اإلجراء المعتاد، مع مالحظة أن الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج سيعقد اوافق االجتماع على   -12
   .جلسات على ھامش االجتماع

  أنشطة األمـانـة: من جــــدول األعمــال 3البند 

األعمال  لىالتي تقدم نظرة عامة ع UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/2 عرضت كبيرة الموظفين الوثيقة  -13
على القضايا الرئيسية التي لم  ھازيركقصر تالتي اضطلعت بھا األمانة منذ االجتماع الستين، وأشارت إلى أنھا ست

وفيما يتعلق بمساھمات االتحاد الروسي . ظرا للتطورات التي حدثت منذ صدور الوثيقةينظر فيھا بصورة كاملة ن
البريد اإللكتروني إلى األمانة في إقرار باالستالم عن طريق إنه تم توجيه قالت ، للصندوق المتعدد األطراف المعلقة

وعلى الرغم من أن . رة الموظفينفي رسالة كبيينظر جديا في الجديد أن نائب الوزير بفيد ي 2010أيار /مايو 25
وزارة المالية لم تتمكن من إرسال أحد ممثليھا إلى االجتماع المعقود في جنيف، فإن الممثل الرسمي لالتحاد الروسي 

على ھامش االجتماع الثاني والعشرين  اجتماعنظر بغية عقد قيد الة لمسألوأشار إلى أن االصندوق اجتمع مع أمانة 
ھذه المسألة مع االتحاد الروسي  ةتابعواصل موأضافت أن األمانة ست. 2010تشرين الثاني /برلألطراف في نوفم

زمع عقده الم االجتماععن توقيت وأمانة األوزون رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية وأمين الخزانة  بإبالغم ووستق
  .والترتيبات الخاصة به
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نة انتھت من عملية تعيين شخص لشغل وظيفة كبير موظفي وأبلغت كبيرة الموظفين االجتماع بأن األما  -14
  .الرصد والتقييم وأن التوصيات اآلن أمام اليونيب لالنتھاء منھا

ھم لمواصلة االتصال باالتحاد الروسي وحثوا األمانة على إبالغ اللجنة تأييدوأعرب عدد من األعضاء عن   -15
قدم الرئيس تقريرا عن ھذه المسألة إلى االجتماع الثاني والعشرين قتُرح أيضا أن ياو. في المستقبلتطرأ بأي تطورات 

  .لألطراف

لصندوق التابع لر على المناخ يأثتن مؤشر الإوردا على سؤال من أحد األعضاء، قال أحد ممثلي األمانة   -16
  .2010آب /طسأغس 16نترنت الداخلي للصندوق بحلول ين على موقع اإلمتاح انكونيسومنھجياته المتعدد األطراف 

  .بأنشطة األمانة المتعلقبالتقرير مع التقدير  علمااللجنة التنفيذية  طتاأحو  -17

  حالة المساھمات والمصروفات: من جــــدول األعمـــال 4البند 

وردت  منذ صدور الوثيقةقال إنه و. UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/3عرض أمين الخزانة الوثيقة   -18
وحتى . من اثنين من األطراف، وھما بلجيكا وھولندا دوالرا أمريكيا 3 279 827غ قيمتھا مساھمات نقدية إضافية تبل
من  مبالغطرفا  11، في حين سدد بشكل كامل أو جزئي 2010لعام طرفا تعھداتھا  26انعقاد ھذا االجتماع، سدد 

  .2010تعھداتھا لما قبل عام 

 غ ــبمبلانخفضــت عمل بآلية معدل الصرف الثابت منذ بدء ال ةتحققاإلجمالية المالمكاسب قال إن و  -19
دوالرا  34 880 158رصيد اآللية  أصبحوبذلك منذ االجتماع الستين للجنة التنفيذية، دوالرا أمريكيا  1.028.637

دوالرا أمريكيا  100 329 853 ويشملدوالرا أمريكيا،  150 725 352 يبلغ رصيد الصندوقأضاف أن و. أمريكيا
  .أذونات صرفدوالرا أمريكيا  50 395 499نقدا و

  :اللجنة التنفيذية أن قررتو  -20

 :تحيط علماً بما يلي  )أ(

أذونات ب المتعلقةتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات   )1(
 بھذا التقرير؛ األولفي المرفق  على النحو الواردالصرف، 

آلية سعر الصرف الثابت لتسديد مساھماتھا إلى تستخدم  أنقائمة األطراف التي اختارت   )2(
في المرفق  وذلك على النحو الواردلتجديد الموارد،  2011-2009الصندوق خالل الفترة 

 بھذا التقرير؛ األول

األطراف على تسديد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف كاملة وفي أسرع وقت جميع تحّث   )ب(
 .ممكن

 )61/1المقرر (

  حــالة المــوارد والتخطيـط: من جــــدول األعمـــال 5بند ال

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد   )أ(

إجمالي األموال المتاحة  بلغوي. UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/4األمانة الوثيقة  عرضت ممثلة  -21
المعادة اإلضافية رصدة األ بعد احتساب ا،دوالرا أمريكي 151 102 991لاللتزامات الجديدة في ھذه االجتماع 
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شفوي عن حالة ات التي قدمھا أمين الخزانة في تحديث من المشروعات المستكملة والملغاة والمعلوم
 28 040 611 يبلغاع ــاالجتم اھذ المقدمة إلىروعات ـــلمشن إجمالي التمويل المطلوب لوبما أ. الصندوق

  .المشروعات تلككافية متاحة لتمويل  توجد أموال، اأمريكي ادوالر

  :التنفيذية اللجنة قررتو  -22

 :تحيط علماً بما يليأن   )أ(

في الوثيقة  الموارد الواردتوافر التقرير عن األرصدة و )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/4؛ 

االجتماع الحادي والستين أن المستوى الصافي لألموال التي تعيدھا الوكاالت المنفذة إلى  )2(
 دوالرا 52 327قابل المشروعات، ويتضمن ذلك إعادة دوالرا أمريكيا م 156 455يبلغ 

دوالرا أمريكيا  26 351، واليونيبدوالرا أمريكيا من  3 520أمريكيا من اليوئنديبي، و
 ؛أمريكيا من البنك الدولي دوالرا 74 257و ،من اليونيدو

حادي أن المستوى الصافي لتكاليف الدعم التي تعيدھا الوكاالت المنفذة إلى االجتماع ال )3(
دوالرا أمريكيا من  5 212دوالرا أمريكيا، ويتضمن ذلك إعادة  221 184والستين يبلغ 
 ،أمريكيا من اليونيدو دوالرا 2 549أمريكيا من اليونيب، و دوالرا 282واليوئنديبي، 

 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 213 141و

لوكاالت الثنائية إلى االجتماع أن المستوى الصافي لألموال وتكاليف الدعم التي تعيدھا ا )4(
 دوالرا أمريكيا، ويتضمن ذلك إعادة مبلغ نقدي قدره  27 112 الحادي والستين يبلغ

، مع أمريكيا من حكومة أسبانيا دوالرا 27 081وأمريكيا من حكومة كندا  دوالرا 31
 ؛مالحظة أن المبلغ المعاد من كندا سبق إدراجه في حالة المساھمات والمصروفات

مع  ،أمريكيا دوالرا 3 930 493ن لدى الوكاالت المنفذة أرصدة يبلغ مجموعھا أ )5(
ما يزيد عن عامين،  قبل تي أنجزتالمشروعات ال مناستبعاد تكاليف الدعم، 

دوالرا أمريكيا  867 421دوالرات أمريـكية لليوئنديبي، و 678 003ويتضمن ذلك 
من  اأمريكي ادوالر 2 052 501دوالرا أمريكيا لليونيدو، و 332 569 لليونيب، و

  البنك الدولي؛

 20 203دوالرا أمريكيا، ولدى اليابان  87 848أن لدى فرنسا أرصدة يبلغ مجموعھا  )6(
، وذلك من المشروعات التي أنجزت قبل ما يزيد دوالرات أمريكية شاملة تكاليف الدعم

 ؛على عام واحد

الملتزم بھا، المسبقة ات النقدية دفعبالتقرير اليونيب عن تطبيق القواعد المالية المتعلقة  )7(
 ابتداء من االجتماع الحادي والستين؛ واعدالق تلك، وتطبيق 60/3المطلوبة بموجب المقرر 

تطلب من أمين الخزانة أن يواصل التشاور مع حكومة إسبانيا بشأن التحويل النقدي للمبلغ المعاد أن   )ب(
  ؛، أعاله)4)(أ(الفرعية والمذكور في الفقرة  حكومة اسبانيا طةبواس
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دوالر  4 500زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 60 000توافق على تحويل مبلغ أن   )ج(
عداد خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد إل ، من البنك الدولي إلى اليوئنديبي، وذلكأمريكي

 ).SRL/PHA/57/PRP/36(في سري النكا الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 )61/2المقرر (

  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية  )ب(

تحت بند  أن تناقشووافقت اللجنة على . UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/5األمانة الوثيقة  عرضت ممثلة  -23
مسألة تأخر حكومة ھايتي في تقديم إحدى شرائح خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية كان من " مسائل أخرى"

 لزلزاللفي ضوء التحديات الخاصة التي يواجھھا البلد نتيجة  ، وذلكتقديمھا إلى االجتماع الحادي والستين المقرر
  .)أدناه 125إلى  123انظر الفقرات من (

  :التنفيذية اللجنة قررتو  -24

المقدمة إلى األمانة من فرنسا، واليوئنديبي، واليونيب، تحيط علما مع التقدير بالمعلومات أن   )أ (
التفاقات المتعددة بموجب اعن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية ونيدو، والبنك الدولي والي

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/5على النحو الوارد في الوثيقة  ،السنوات

شريحة سنوية لالتفاقات المتعددة السنوات مستحق  32من أصل  18تحيط علما أيضا بأن أن   )ب (
المتبقية لم يتم شريحة  14الـ لكن ى االجتماع الحادي والستين، وإل مواعيدھاتقديمھا قد قدمت في 

 ؛تقديمھا

والوكاالت المنفذة المعنية بشأن  5إلى حكومات بلدان المادة  توجيه رسائلتطلب من األمانة أن   )ج (
عدم تقديمھا إلى االجتماع  والسبب في المرفق الثاني بھذا التقرير،الشرائح السنوية الواردة في 

ودعوتھا إلى اتخاذ إجراءات إلدراج شرائح تمويل ھذه الخطط الوطنية لإلزالة أو  ،الستينالحادي و
 ،خطط إدارة اإلزالة النھائية في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة

 ؛)ب( 60/11عمال بالمقرر 

 :فيما يتعلق بما يلي رسالة توجيهاألمانة  إلىتطلب أن   )د (

الخاصة بخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في  2009لعام  حة السنويةالشري )1(
سورينام مع مالحظة أنھا قد سحبت دون النظر فيھا في االجتماع الحادي والستين بعد 
مناقشتھا مع أمانة الصندوق بسبب انخفاض الصرف وبطء التنفيذ، ودعوة حكومة سورينام 

خطة إدارة اإلزالة النھائية في خطط  تمويلج شرائح واليونيب إلى اتخاذ إجراءات إلدرا
 ؛)ب(60/11إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة عمال بالمقرر 

لمواد ا اإلزالة المعجلة لقطاع إنتاج الخاصة بخطة 2009عام شريحة  )2(
في االجتماع  ھامع مالحظة أنھا قد سحبت دون النظر في ،في الھندالكلوروفلوروكربونية 

للسماح باإلفراج عن السجالت الجمركية  ،الحادي والستين بعد مناقشة مع أمانة الصندوق
لمقرر على النحو الذي يقتضيه ا ،وتقديمھا لمراجعي الحسابات بالبنك الدولي لمراجعتھا

  ؛)أ(59/18

تقديمھا أصال بعد المستحق بشأن الشرائح السنوية  رسائل توجيهاألمانة  إلىتطلب أيضا أن   )ھ(
كل من بنغالديش وتركيا وغرينادا، واليوئنديبي االجتماع الحادي والستين، ودعوة حكومات 

إلى اتخاذ إجراءات إلدراج شرائح تمويل ھذه الخطط  واليونيب والبنك الدولي، على التوالي، 
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خطط إدارة إزالة المواد  ضمنالوطنية لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة النھائية 
 ).ب(60/11عمال بالمقرر  ،لھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلةا

 )61/3المقرر (

من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة التالية  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة   )ج(
  لبروتوكول مونتريال

، اللتين قدمت نسخة أولية Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/6األمانة الوثيقتين  عرضت ممثلة  -25
  .2010حزيران /يونيه 22و 21المعقود في  ،منھما وعرضتا في االجتماع الرابع واألربعين للجنة التنفيذ

  :التنفيذية اللجنة قررتوعقب العرض،   -26

  :تحيط علماأن   )أ(

 من حيث احتماالت تحقيق االمتثال 5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة ب )1(
في الوثيقتين  على النحو الواردلتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/6 وAdd.1؛ 

إلى  عن المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ المقدمةتقارير الحالة بمع التقدير،  )2(
تي يجري ربع، والواليابان، والوكاالت المنفذة األ من حكومات أستراليا وفرنسااألمانة 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/6 الوثيقة في تناولھا

مصنفة بأنھا تعاني من حاالت  مشروعا 19االنتھاء من ثالثة مشروعات من إجمالي ب )3(
  في التنفيذ؛ تأخير

المنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم الثنائية وأن األمانة والوكاالت ب )4(
وتقوم بإبالغ وإشعار الحكومات ) التقدم أو بعض التقدمبإحراز (التي أجرتھا األمانة 

  ؛حسب االقتضاء ،والوكاالت المنفذة

  :تطلبأن   )ب(

 :ينالتالي ينتقديم تقارير حالة إضافية بشأن المشروع )1(

   

 عنوان المشروع الوكالة الرمز

BHE/SEV/43/INS/19 في البوسنة والھرسك )ةالمرحلة الثاني(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  اليونيدو  
KUW/PHA/52/TAS/10 خطة إدارة اإلزالة النھائية لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف اليونيب 

  في الكويت )الشريحة األولى(
 

فيما يتعلق بمشروع المساعدة التقنية لخفض بروميد توجيه رسائل بشأن اإللغاء المحتمل  )2(
زالة للبلدان ذات االستھالك المنخفض في المنطقة استراتيجيات إقليمية لإل وضعالميثيل و
  ، الذي ينفذه اليوئنديبي؛)AFR/FUM/38/TAS/32(األفريقية 
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  :تلغي المشروعات التاليةأن   )ج(

 عنوان المشروع الوكالة الرمز

ETH/REF/44/TAS/14 في إثيوبيا تنفيذ تحديث خطة إدارة غازات التبريد فرنسا  
KUW/HAL/45/PRP/07 في الكويت زالة الھالوناتإلإعداد خطة   نيدواليو  

LIB/HAL/47/TAS/26 خطة إلزالة الواردات وصافي االستھالك من الھالونات في قطاع  اليونيدو
  في الجماھيرية العربية الليبية مكافحة الحريق

  

إدارة اإلزالة  تلغي، باالتفاق المتبادل بين حكومة رومانيا واليونيدو، العناصر المتبقية من خطةأن   )د(
ستخدم كعامل تصنيع في رومانيا ماستھالك رابع كلوريد الكربون ال/نتاجإلالنھائية 

)ROM/PAG/50/INV/36 ( رابع كلوريد  يستخدم فيهوالمتعلقة بإنشاء خط إنتاج جديد ال
  الكربون؛

ع كلوريد الكربون استھالك راب/تدعو اليونيدو إلى إعادة رصيد األموال المتبقية من مشروع إنتاجأن   )ھ(
  .إلى االجتماع الثاني والستين) ROM/PAG/50/INV/36(ستخدم كعامل تصنيع في رومانيا مال

 )61/4المقرر (

  )60/5المقرر ( 2014 – 2010خطط األعمال المنقحة لفترة   :من جــــدول األعمـــــال 6البند 

  خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف  )أ(

في الوثيقة الوارد  على النحو ،2014 – 2010خطة األعمال المجمعة المنقحة للسنوات مثلة األمانة قدمت م  -27
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/7 وCorr.1.  

ة بين مقررات اللجنة التنفيذية والمشروعات مالحظلھا أوجه التفاوت الجرى تناووشملت المسائل التي   -28
أن  رغم، )4)(ع)(5(60باألطنان فيما يتعلق بالمقرر  يةيدروكلوروفلوروكربونھمواد اللتعديالت في كميات البالنسبة ل

 بل وردتفق عليھا في النھاية اومالكميات باألطنان والقيم الواردة في الخطط ال تشير إلى الكميات باألطنان والقيم ال
لزائدة في فترة الثالث ؛ ترحيل البرامج افي خطط األعمال ألغراض التخطيط فقط؛ جدوى التكلفة وقسط المناخ

؛ تطبيق نافذة التمويل على البلدان ذات حجم 2014 – 2012إلى فترة الثالث سنوات  2011 – 2009سنوات 
االستھالك المنخفض؛ المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛ تمويل خطط اإلزالة الوطنية 

تنقيح إضافي لخطة األعمال المجمعة لكفالة امتثالھا  الحاجة إلى إجراء؛ 2010وخطط إدارة اإلزالة النھائية بعد عام 
 ات فيضيخفالتفي خطة األعمال المجمعة، بما في ذلك ) ج(لجميع مقررات اللجنة التنفيذية السابقة؛ بدائل التوصية 
  .تكاليف دعم الوكالة أو التكاليف اإلدارية؛ مؤشرات األداء

األموال الكافية  ضمان إتاحة ضرورةإلى  استرعي االھتمامعمال الفردية، أثناء مناقشة خطط األوفي   -29
على استبعاد األنشطة غير المطلوبة لالمتثال، باستثناء األنشطة المتعلقة  ، واتفِقالمتثالمن أجل الألنشطة المطلوبة 

  .بتعبئة الموارد والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي لم تحدد بطريقة أخرى

ھتمين، وممثلي أعضاء اللجنة الم يضمبلجيكا،  بتيسير من، يق غير رسميھا فراوعقب المناقشات التي أجر  -30
  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتوالوكاالت المنفذة،  األمانة

 تينفي الوثيق ةالوارد ،2014-2010للسنوات المنقحة خطة األعمال المجمعة يط علما بأن تح  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/7 وCorr.1، ،التكاليف تكون على أساس أن  بصيغتھما المعدلة

ية فقط وال دشاروقيم قدرات استنفاد األوزون ذات الصلة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إ
 ھذه التكاليف والقيم؛على تقديم المشروعات  صرتق
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لتحقيق ھدف التجميد في  الراميةأن تنظر، في اجتماعھا الثاني والستين، في مسألة تمويل األنشطة   )ب (
 عملية الموافقة على المشروعات؛ في إطارفي اجتماعات اللجنة التنفيذية مستقبال  2013عام 

فيما يتعلق بالبلدان التي تجاوزت فيھا قيم قدرات استنفاد األوزون في خطط األعمال المقدمة من   )ج (
مية األطنان اإلجمالية لقدرات الوكاالت الثنائية والمنفذة نقطة االبتداء المحسوبة، أن تخفض ك

 ياتناسبو) 4)(ع(60/5وبة بموجب المقرر نقاط االبتداء المحس تنعكس فيھااستنفاد األوزون بحيث 
 بحسب الوكالة؛

ة في أطنان العنصر االستثماري للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيأن تخفض إلى الصفر كمية   )د (
 ؛كولومبيا بخطة أعمال كندا

في سري النكا من خطة أعمال  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد رة إزالة أن تستبعد خطة إدا  )ه (
 البنك الدولي؛

أن تبقي على البنود الخاصة بخطة إدارة اإلزالة النھائية وخطة اإلزالة الوطنية بالنسبة إلى األنشطة   )و (
تسمح  في بوروندي، وإريتريا، والعراق وأن 2009أو عام  2008التي ووفق عليھا مبدئيا في عام 

 بتقديمھا حتى االجتماع الثالث والستين؛

قدرة استنفاد /محولة إلى دوالر  أمريكي(والتبريد  الرغاوىقطاعي لأن تطبق قيم جدوى التكاليف   )ز (
من الوثيقة  1في الجدول )" و(60/44دراسة تجديد الموارد المجمعة والمقرر "في فئة ) األوزون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/7/Corr.1 ، كما في المائة كقسط مناخ  25 إليھا نسبةمضافا
ات قدرات استنفاد األوزون ، على كميلوكالةابما في ذلك رسوم  ،)4) (و( 60/44المقرر ينص

ھذين لأعاله ) د(و) ج(طنان في خطط األعمال المعدلة بموجب الفقرتين الفرعيتين مقدرة باأل
 القطاعين؛

ج في خطط األعمال المعدلة للوكاالت الثنائية دوالر أمريكي المدر 22 190 000ص مبلغ أن تخص  )ح (
المواد للمشروعات االستثمارية الخاصة ب 2011و 2010والمنفذة من خطط أعمال 

التي لم يوافق عليھا  ن غير ذات حجم االستھالك المنخفضفي البلدا يةالھيدروكلوروفلوروكربون
 2010 نلعاميلة في خطط األعمال لى النسبة الشاملة للتخفيضات في القيم الواردإ استنادا ،بعد
بالتساوي على جميع الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية لفترة الثالث سنوات  مع تطبيقھا 2011و

 .كل بندل ياتناسب ،2014 – 2012

 )61/5المقرر (

  خطط األعمال للوكاالت المنفذة  )ب(

  الوكاالت الثنائية  )1(

قدمت ثالث وكاالت ثنائية  الت إنوق. UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/8األمانة الوثيقة  قدمت ممثلة  -31
ة من خطط األعمال التي ستمدم معلومات أضافت أنه قد أدرجت في الوثيقةو. معلومات عن خطط أعمالھا المنقحة

 .الجتماع الستين بواسطة الوكاالت الثنائية األخرىإلى اقدمت 

 :ما يلي اللجنة التنفيذية قررت، العرضوعقب   -32

ألمانيا وإيطاليا المقدمة من  2014-2010للفترة للتعاون التقني ط علما بخطط األعمال يأن تح  (أ)
كندا واليابان على النحو الوارد في الوثيقة والجمھورية التشيكية وفرنسا و
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/8 أي تعديالت تستند إلى النظر في القضايا  المعدلة، مع مراعاة
 .ت في سياق خطة األعمال المجمعة المنقحةواألنشطة التي عولج

 )61/6المقرر ( 

  )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة االنمائي   )2(

مشيرا  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/9في الوثيقة  ةرديوئنديبي خطة أعمال وكالته الواال قدم ممثل  -33
وھدف الرقابة لعام  2013ق تجميد عام الوضع على أرض الواقع لتحقي مثلي ي للتمويل الحالإلى أن المستوى ال

ودار نقاش . مقارنة بالوكاالت األخرىمفرطة أن محفظة التمويل في اليوئنديبي قد خفضت بصورة  إلىو ،2015
، مقدرا باألطنان ا اليوئنديبي للتنبؤ بالحجم الذي ستجري معالجته في المستقبلمبشأن النھج والنموذج اللذين استخدمھ

 .في االعتبار ومدى أخذه للنمو

 :ما يلي اللجنة التنفيذية قررت، ةوعقب المناقش  -34

على النحو الوارد في الوثيقة  2014-2010بي للفترة يالموافقة على خطة األعمال المنقحة لليوئند  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/9تعني الموافقة  مع مالحظة أن الموافقة ال المعدلة، ، بصيغتھا

النظر في  مبنية علىأية تعديالت ب ھا مقترنةوأن ھا،تمويلة فيھا أو مستويات شاريع المحددعلى الم
 ؛المنقحة في خطة األعمال المجمعة ةعالجالم مسائلاألنشطة المرتبطة بال

تعبئة الموارد والتخلص من المواد المستنفدة أنشطة باستثناء  ،األنشطة غير المطلوبة لالمتثال حذف  )ب(
 لألوزون؛

في المرفق  دالوارعلى النحو  2010لعام  بيياألداء الخاصة باليوئندوأھداف على مؤشرات  ةوافقالم  )ج(
 .بھذا التقرير الثالث

  )61/7المقرر (

  )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )3(

وعالوة على المسائل الواردة في الوثيقة،  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/10اليونيب الوثيقة  قدم ممثل -35
جدوى التكلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والجديدة رت أيضا المسائل المتعلقة بالمشاريع التدليلية أثي

 .المواد المستنفدة لألوزونمن مخزونات التدمير لمشروعات 

 :ما يلي اللجنة التنفيذية قررت بعد المناقشة،و  -36

على النحو الوارد في الوثيقة  2014-2010المنقحة للفترة اليونيب أعمال خطة  أن تؤيد  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/10، تعني  مع اإلشارة إلى أن الموافقة الصيغتھا المعدلة، وب

 مبنية علىوأنھا تتضمن أي تعديالت  ،الموافقة على المشاريع المحددة فيھا أو مستويات تمويلھا
 المجمعة المنقحة؛معالجة في خطة األعمال المسائل الاألنشطة المرتبطة بالنظر في 

السفن في  كسيراألنشطة الخاصة بتدمير المواد الكلوروفلوروكربونية في أماكن ت أن تحذف  )ب(
 بنغالديش والھند؛

تعبئة الموارد والتخلص من األنشطة المتعلقة بباستثناء  ،األنشطة غير المطلوبة لالمتثال أن تحذف  )ج(
 ؛المواد المستنفدة لألوزون
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بھذا  رابعنحو الوارد في المرفق العلى ال 2010لعام مؤشرات وأھداف األداء لليونيب  على أن توافق  )د(
 .التقرير

  )61/8المقرر ( 

  )اليونيدو(منظمة  األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )4(

ولوحظ أن خطة األعمال المنقحة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11اليونيدو الوثيقة  ممثل عرض  -37
 6البند  في إطار ھانظرسبق خطة األعمال المنقحة لليونيب والتي  في للشواغل الواردةواغل مماثلة لليونيدو تثير ش

 .من جدول األعمال) 3) (ب(

 :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتفي أعقاب المناقشة، و  -38

ثيقة على النحو الوارد في الو 2014-2010للفترة لليونيدو الموافقة على خطة األعمال المنقحة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/11، تعني  أن ھذه الموافقة الصيغتھا المعدلة، مع مالحظة وب

 مبنية علىتعديالت أي ، وأنھا تتضمن ھاتمويلشاريع المحددة فيھا أو مستويات الموافقة على الم
 في خطة األعمال المجمعة المنقحة؛ المعالجةاألنشطة المرتبطة بالمسائل  النظر في

الخاصة بتعبئة الموارد والتخلص من األنشطة  باستثناء ،ألنشطة غير المطلوبة لالمتثالا حذف  )ب(
 المواد المستنفدة لألوزون؛

 .بھذا التقرير خامسالليونيدو الواردة في المرفق اأداء وأھداف الموافقة على مؤشرات   )ج(

  )61/9المقرر (

  البنك الدولي  )5(

ولوحظ ضرورة بذل جھود  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/12البنك الدولي الوثيقة  ممثل عرض  -39
 .لزيادة الموارد المتاحة ألنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 :ما يلي اللجنة التنفيذية قررت، مناقشةال باعقفي أو  -40

على النحو الوارد في  2014-2010للفترة للبنك الدولي أن توافق على خطة األعمال المنقحة   (أ)
 مع مالحظة أن الموافقة الصيغتھا المعدلة، وب ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/12الوثيقة 

تعديالت أي ، وأن الموافقة تتضمن ھاتمويلشاريع المحددة فيھا أو مستويات تعني الموافقة على الم
  األنشطة المرتبطة بالمسائل المعالجة في خطة األعمال المجمعة المنقحة؛ مبنية على

تعبئة الموارد والتخلص من المواد أنشطة باستثناء  ،األنشطة غير المطلوبة لالمتثال حذفأن ت  )ب(
 ؛المستنفدة لألوزون

س بھذا سادالواردة في المرفق ال 2010عام البنك الدولي لأداء وأھداف على مؤشرات  أن توافق  )ج(
 .التقرير

  )61/10المقرر (
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  البرنـــــامـــــج  تنفيــــــذ  :من جــــدول األعمـــــال 7البند 

 2009كانون األول /ديسمبر 31تقارير مرحلية لغاية   )أ(

  التقرير المرحلي المجّمع  )1(

وفيما يتعلق بالتقرير المرحلي  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/13الوثيقة  ممثلة األمانة تعرض  -41
 .ردودا على أسئلة األمانةاليوئنديبي  ، قدم بعد إعداد الوثيقة هإلى أن تلليوئنديبي واإلبالغ غير الكامل، أشار

التأخير في تقديم خطط إدارة إزالة المواد وراء حاالت سباب األوفي المناقشة الالحقة، تناولت اللجنة التنفيذية   -42
والقضايا  ؛والتمويل المشترك في محاولة لتحقيق أقصي المنافع المشتركة للمناخ ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

الدراسات عدد وقلة  ؛تعلقة بتقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المحددالمحتملة الم
المعلومات المجمعة  دقةوالحاجة إلى ضمان  ؛ن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأاالستقصائية المستكملة بش

تبسيط ل طرقمانة والوكاالت المنفذة في أن تنظر األضرورة و ؛في وضع خط أساس واقعي ةساعدقدرتھا على المو
 .عملية إعداد التقارير المرحلية

ر في تقديم خطط إدارة إزالة المواد يلتأخلخرى األسباب األ عدد من جرى سردو  -43
أخذھا  تعينعن تعقيد المھمة والعدد الھائل من القضايا التي يجميعا وتنجم ھذه األسباب . الھيدروكلوروفلوروكربونية

دارة إعدم اليقين بشأن األولويات وما يجب إدراجه في المرحلة األولى من خطة : التحديات وتشمل ھذه. حسبانفي ال
في المائة  10إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واللبس فيما يتعلق بما إذا كانت نسبة التخفيض البالغة 

نھج بفي الوقت نفسه األخذ مع ة في الوفاء بالمتطلبات أو في كل قطاع؛ والرغب ھدفا شامال 2015المطلوبة في عام 
وف من أن تكون المنتجات الُمصنعة اخممرن، مع العلم أن بعض القطاعات يكون التحويل فيھا أسھل من غيرھا؛ وال

من المنتجة باستخدام المواد ثمنا في الشركات التي تحولت إلى مواد غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أغلى 
منشأة بعد الشركات الالھيدروكلوروفلوروكربونية، مما يؤدي إلى عدم وجود منافسة؛ والقلق إزاء تمويل التحويل في 

بل الصندوق المتعدد األطراف؛ والقضايا المتعلقة بالتشريعات والشؤون التنظيمية التاريخ النھائي المحدد للتمويل من قِ 
 .عة متنوعة من أصحاب المصلحة في جميع القطاعاتوالحصص؛ والحاجة إلى زيادة الوعي بين مجمو

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتو  -44

الوارد في الوثيقة  األطرافالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد ب علما تحيطأن   )أ(
UNEP/0zL.Pro/ExCom/61/13 ؛  

التي وافقت عليھا اللجنة  تأخير في كثير من مشروعات تبريد المبانيالحاالت حدوث  بالنظر إلى  )ب(
في المباني تبريد أنشطة أن تشجع الوكاالت المنفذة على تطبيق الدروس المستفادة من  ،التنفيذية

  مشروعات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل؛

د خطط من المتوقع، للسنة الثانية على التوالي، أن تستغرق أنشطة إعدا أن تحيط علما مع القلق بأن  )ج(
، وأن تحث كان مقرراإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بصفـة عامـة فتـرة أطـول مما 

الوكاالت الثنائية والمنفذة على إكمـال إعـداد خطط إدارة إزالـة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  بأسرع ما يمكن، بالتشاور عن قرب مع وحدات األوزون الوطنية؛
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جميع البلدان بأنھا يمكن أن تسعى إلى الحصول على إبالغ الوكاالت الثنائية والمنفذة  طلب منتأن   )د(
المنافع المشتركة للمناخ من خطط إدارة إزالة المواد قدر من تمويل مشترك لتحقيق أقصى 

لة الھيدروكلوروفلوروكربونية، على الرغم من أن القيام بذلك ينبغي أال يخل بتقديم خطط إدارة إزا
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المحدد؛

الموافق عليھا وذلك  المشروعاتالتعديالت على القيم مقدرة باألطنان في قائمة أن تحيط علما ب  )ھـ(
   ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/13بالنسبة للمشروعات الواردة في المرفق الثالث بالوثيقة 

لكل من البلدان المحددة في المرفق السابع بھذا التقريرتقديم  تطلب إلى الوكاالت الرئيسيةأن   )و(
  :من شأنھايكون  معلومات عن آخر حاالتھا إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية

نحو وضع الذي أحرزته تحقق من تقييم األمانة لحالة جھود الوكاالت المنفذة والتقدم ال  )1(
الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة لمعالجة وتعديل نظم إصدار تراخيص المواد 
  التدابير المعجلة للرقابة على ھذه المواد؛

  للسعي إلى الحصول على التمويل المشترك؛ المضطلع بھاد اإلجراءات يتحد   )2(

على تقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تحث الوكاالت الثنائية والمنفذةأن   )ز( 
المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماعين الثاني والستين  طط القطاعيةوالخ

المواد  واضعة في اعتبارھا أن يبدأ نفاذ أول تدابير الرقابة على ،والثالث والستين للجنة التنفيذية
  .أقل من ثالث سنوات بعدالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 )61/11المقرر (

  ـــــةثنائيال الوكاالت  )2(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/14األمانة الوثيقة  قدمت ممثلة  -45

  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتالعرض،  وعقب  -46

وألمانيا وإيطاليا أستراليا إسبانيا و مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات علماأن تحيط   )أ(
على النحو واليابان والواليات المتحدة األمريكية وكندا دا وفنلنوالجمھورية التشيكية والسويد وفرنسا 

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/14الوارد في الوثيقة 

 وكنداتحيط علما كذلك بأن حكومات إسبانيا واستراليا وإسرائيل وإيطاليا والبرتغال وفرنسا أن   )ب(
في التنفيذ إلى اللجنة عن المشروعات التي تعاني من حاالت تأخير  تقاريرواليابان سوف تقدم 

  التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين؛

  :أن تطلب  )ج(

حلية إلى اللجنة التنفيذية رمن حكومات إسرائيل والبرتغال وسويسرا أن تقدم تقاريرھا الم  )1(
  في اجتماعھا الستين؛
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روعات عن المشتقديم تقارير حالة إضافية إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الستين   )2(
  .والوكاالت المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير

  )61/12المقرر (

  )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )3(

وباإلضافة إلى القضايا التي طرحتھا . UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/15األمانة الوثيقة  عرضت ممثلة  -47
دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخاصة رصد ت مسألة رصد التمويل المشترك لخطط إأثيراألمانة، 

، الممول تمويال )BRA/REF/47/DEM/275(التمويل المشترك المتبقي لمشروع تبريد المباني في البرازيل 
  . مشتركا من قبل مرفق البيئة العالمية

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتعقب ھذا العرض، و  -48

رير المرحلي لليوئنديبي الوارد في الوثيقة تحيط علما بالتقأن   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/15؛  

بشأن المشروعات إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية تقديم تقارير حالة إضافية  تطلبأن   )ب(
 المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير؛

ى حلقة عمل أصحاب المصلحة المقرر عقدھا تقدم تقريرا عن العمل اإلضافي المحدد، استنادا إلأن   )ج(
للمشروع التدليلي لرغاوى فورمات الميثيل في المكسيك  2010تموز /يوليوفي 

)MEX/FOA/56/DEM/141(؛  

تطلب من اليوئنديبي دمج أنشطة خطة إدارة غازات التبريد في باربادوس أن   )د(
)BAR/REF/43/TAS/11 وBAR/REF/43/TAS/12 (لة المواد في خطط إدارة إزا

  ؛)ب( 60/11في ضوء المقرر بھذا البلد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تحيط علما بأن اليوئنديبي سوف يبلغ االجتماع الثاني والستين عن عدد يصل إلى تسعة أن   )ھ(
بما فيھا خمسة مشروعات صنفت على  ،2009في عام  التنفيذمشروعات عانت من تأخيرات في 

 .2008ھذا األساس في عام 

 )61/13 المقرر(

  )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )4(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/16الوثيقة  اليونيب عرض ممثل  -49

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتوعقب العرض،   -50

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/16تحيط علما بالتقرير المرحلي لليونيب الوارد في الوثيقة أن   )أ(

بشأن المشروعات للجنة التنفيذية تقارير حالة إضافية إلى االجتماع الثاني والستين  تقديم لبتطأن   )ب(
 .المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير

  : تحيط علماأن   )ج( 
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بأن أرقام الصرف تشمل التعھدات الخاصة بمشروع أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس   )1(
ورصد أنشطة خطة إدارة غازات ) BGD/ARS/52/TAS/27(للجرعات في بنغالديش 

عدم الدقة يمكن أن ، حيث أن )BRU/REF/44/TAS/09(التبريد في بروني دار السالم 
  تأثير على ممارسة تسوية الحسابات في االجتماع الثاني والستين؛  يكون له

في الصين ) الشريحة الثالثة( على السياسات لسلطات المحليةاتدريب بأن   )2(
)CPR/SEV/43/TRA/413 (؛ 2009كانون األول /قد اكتمل في ديسمبر  

بأن اليونيب سوف يبلغ االجتماع الثاني والستين عن ستة مشروعات عانت من تأخيرات   )3(
على ھذا األساس في عام  ةصنفكانت مبما فيھا ثالثة مشروعات  ،2009في عام  التنفيذفي 

2008. 

  )61/14المقرر (

  )اليونيدو(للتنمية الصناعية  منظمة األمم المتحدة  )5(

. سائل التي أثارتھا األمانةوتناول بعض الم UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/17الوثيقة اليونيدو  ممثل قدم  -51
عن القلق من أن تكون إحدى التوصيات بشأن نظم إصدار التراخيص والحصص سابقة ألوانھا، ومن البعض ب وأعر

  .بالنسبة لجميع البلدان أھميةواألنظمة ذات أال تكون نظم إصدار التراخيص والحصص 

  : اللجنة التنفيذية ما يلي قررتوعقب المناقشة،   -52

ً بالتقرير المرحلي لليونيدو الوارد في الوثيقة   )أ( أن تحيط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/17؛ 

  :أن تطلب  )ب(

  إضافية إلى االجتماع الثاني حالة تقديم تقارير ) 1(
 التنفيذية عن المشروعات المدرجة في المرفق الثامن بھذا التقرير؛ للجنة والستين

من اليونيدو أن توفق بين تطبيقھا لتاريخ اإلكمال المالي وبين التاريخ الذي تطلبه األمانة   )2(
وذلك بالنسبة للمشروعات التي ُحّدد تاريخ ) ‘من الناحية المالية اكتمل‘إلى  ‘اكتمل’من (

، تحقيقا لالتّساق في التبليغ مع 2009كانون األول /في شھر ديسمبراإلكمال المالي لھا 
  الوكاالت المنفذة األخرى؛

ً بأن اليونيدو ستبلّغ االجتماع الثاني والستين عن عدد يصل إلى خمسة مشروعات   )ج( أن تحيط علما
فت ضمن ، بما في ذلك ثالثة مشروعات كانت قد ُصنّ 2009تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ عام 

  .2008المشروعات المتأخرة في عام 

 )61/15المقرر (

  البنك الدولي  )6( 

، وأضاف أن الدراسة المتعلقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/18الوثيقة البنك الدولي  ممثل عرض  -53
بفرص التمويل لتدمير المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا في أسواق الكربون الطوعية قد استكملت 

  ). UNEP/OzL.Pro/EcCom/61/Inf.2( اإلعالمية عليھا متاح لالجتماع بوصفھا الوثيقة طالعواال
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  :التنفيذية اللجنة قررتو  -54

ً  تحيط أن  )ا(  الوثيقة في الوارد الدولي للبنك المرحلي بالتقرير علما

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/18؛  

 المشروعات عنللجنة التنفيذية  والستين الثاني االجتماع إلى إضافية حالة تقارير تقديم تطلب أن  )ب(

 التقرير؛ بھذا الثامن المرفق في المدرجة

ً بأن البنك الدولي سوف يبلغ االجتماع الثاني والستين عن مجموع ثالثة مشروعات   )ج( أن تحيط علما
ضمن  ينُصنّفكانا م، بما في ذلك مشروعان 2009تعاني من حاالت تأخير في التنفيذ في عام 

  ؛2008المشروعات المتأخرة في عام 

أن تنظر في االجتماع الثاني والستين في الدراسة المتعلقة بتمويل القضاء على المواد المستنفدة   )د(
لألوزون غير المرغوب فيھا من خالل أسواق الكربون الطوعية، الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/Inf.2.  

 )61/16المقرر (

  2009نفيذ خطط األعمال لعام تقييم ت  )ب(

وناقش األعضاء بعض الطرق لزيادة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/19األمانة الوثيقة  عرضت ممثلة  -55
عدد الردود المتلقاة من وحدات األوزون الوطنية وعمليات التقييم النوعي لألداء، بما في ذلك السماح بتقديم التقارير 

عن آخر وقدم اليوئنديبي معلومات . الت على التقارير المقدمة، حسب االقتضاءدون الكشف عن الھوية وإدخال تعدي
  .فيما يتعلق بكولومبيا التطورات

  :اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشة،   -56

  :أن تحيط علما بما يلي  )أ(

على النحو الوارد في  2009 لعامتقييم أداء الوكاالت الُمنفذة في ضوء خطط أعمالھا   )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/19يقة الوث

، وذلك على النحو 100 مقدرا برقم من 2009التقييم الكمي ألداء الوكاالت المنفذة لعام   )2(
  ؛)71(، والبنك الدولي )92(، واليونيدو )85(، واليونيب )89(اليوئنديبي : التالي

واليونيدو  واليونيب ديبيواليوئنوكندا  وفرنساألمانيا (حصول الوكاالت الثنائية والمنفذة   )3(
، على 2009في  ئھا العامأداعن " مرض للغاية"أو " مرض" مرتبةعلى ) والبنك الدولي

  أساس تقييمات األداء النوعي المقدمة من وحدات األوزون الوطنية؛

  :اليونيب أن تطلب من  )ب(

تشاد حول باراغواي وأن يجري مناقشة مفتوحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية في   )1(
غير "و "مرض بدرجة أقل"المجاالت التي لوحظ فيھا أن خدمات اليونيب حظيت بتقييم 

، وأن يقدم تقريرا إلى االجتماع الثاني والستين عن نتائج مشاوراته مع ھذين "مرض
البلدين فيما يتعلق بمسائل التنفيذ المطروحة في التقييمات النوعية لألداء المقدمة من قبل 

  ؛معنيينالبلدين ال
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أن يقوم بتذكير البلدان، في اجتماعات الشبكات اإلقليمية، بإكمال المسوحات بشأن أداء   )2(
  الوكاالت الثنائية والمنفذة؛

   :اليوئنديبيأن تطلب إلى   )ج(

خطة ن بشأن حالة شراء المعدات ليقدم تقرير حالة إضافي إلى االجتماع الثاني والستيأن   )1(
  ؛)TOG/PHA/54/INV/16(ة في توغو إدارة اإلزالة النھائي

األوزون الوطنية في كولومبيا  تيأن يواصل إجراء مناقشاته المفتوحة والبناءة مع وحد  )2(
مرض "حول المجاالت التي لوحظ فيھا أن خدمات اليوئنديبي حظيت بتقييم باراغواي  و

شاوراته فيما يتعلق وأن يقدم تقريرا إلى االجتماع الثاني والستين عن نتائج م ،"بدرجة أقل
  بمسائل التنفيذ المطروحة في التقييمات النوعية لألداء؛

أن تجري مناقشة مفتوحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية حول المجاالت  اليونيدوأن تطلب إلى   )د(
وأن تقدم تقريرا إلى  ،"مرض بدرجة أقل"حظيت بتقييم  اليونيدو خدماتالتي لوحظ فيھا أن 

وكينيا فيما يتعلق بمسائل التنفيذ وقيرغيزستان لثاني والستين عن نتائج مشاوراتھا مع بنن االجتماع ا
  .المطروحة في التقييمات النوعية لألداء

  )61/17المقرر (

  الموافق عليھا بشروط تبليغ محددةتقرير عن تنفيذ المشروعات   )ج(

التي خالل المناقشة و .Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/20 تيناألمانة الوثيق قدمت ممثلة  -57
بمعلومات عن المنھجية في اجتماع مقبل من المفيد لألعضاء أن يزودوا قد يكون أنه البعض ح ، اقترأعقبت ذلك

  .المستخدمة لرصد استخدام رابع كلوريد الكربون في الصين

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتو  -58

ً  تحيط أن ببوتان، يتعلق فيما  )أ(   بوتان؛ في النھائية اإلزالة إدارة خطة تنفيذ بشأن المرحلي تقريربال علما

  :فيما يتعلق بالصين  )ب(

  )المرحلة الثانية(خطة قطاعية إلزالة تطبيقات عامل التصنيع القائم على مواد مستنفدة لألوزون 

ً بالتحقق من استھالك رابع كلوريد الكربون  حيطأن ت  )1( طة لخمن المرحلة الثانية في اعلما
  ؛2009عام في القطاعية المتعلقة برابع كلوريد الكربون 

امل استخدام رابع كلوريد الكربون كع أن تشجع الصين على مواصلة جھودھا في مراقبة  )2(
تصنيع في خطوط اإلنتاج المحّولة غير القائمة على رابع كلوريد الكربون، ورصد 

  ؛ مختلفةالمؤسسات الاستخدام رابع كلوريد الكربون في 

لنظام  بوصفللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين ا تزويداألمانة  إلىأن تطلب   )3(
  رصد استخدام رابع كلوريد الكربون في الصين؛
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في  Iأن توافق على إعادة تخصيص التمويل الباقي في الخطة القطاعية لعامل التصنيع   )4(
ة التقنية في نطاق الخطة القطاعية اعدمسالرصد واإلبالغ والاستمرار أنشطة الصين لدعم 

  ؛في الصين IIلعامل التصنيع 

  خطة قطاعية إلنتاج بروميد الميثيل

لالتفاق المتعلق بالخطة  مبالغتخصيص  إعادةأن تحيط علما بالمعلومات المقدمة بشأن   )5(
ه نالقطاعية إلنتاج بروميد الميثيل من الشريحة األولى للمساعدة التقنية، مع مالحظة أ

المقدمة  ،7تقييم بيانات المادة بموارد الصندوق المتعدد األطراف مباشرة  ينبغي ربط
  البلد؛ھذا في  لشحنالسابق لستخدام االالحجر الصحي والمتعلق بستخدام غير الا إليضاح

  :فيما يتعلق بالھند  )ج(

  في الھند؛ 2009علماً بالتحقق من إنتاج واستھالك رابع كلوريد الكربون لعام  حيطأن ت  )1(

   2008عام لأن تالحظ أن الھند استخدمت الفارق الكامل بين االستھالك المسموح به   )2(
كمواّد أولية  )من قدرات استنفاد األوزون اطن 1 169( 2008عام في واالستھالك الفعلي 

  ؛2009في عام 

طاَعي لق 2010أن توافق على برنامج عمل خطة إزالة رابع كلوريد الكربون لعام   )3(
  االستھالك واإلنتاج؛

أن تطلب من البنك الدولي مواصلة التحقق من خطة إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاَعي   )4(
تقديم التحقق من اإلنتاج  إلى حين ،االستھالك واإلنتاج في الھند، باستعمال الشكل المعتاد

  ؛ 2011واالستھالك لعام 

، 2012و  2011و  2010ارير عن التنفيذ للسنوات أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم تق  )5(
في الوقت المناسب لحلول موعد االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في كل سنة الحقة، وأن 

 في عليھا الموافق المقررة األنشطة على تطرأ رئيسية تغييرات أي هاريرتق يضّمن في

  والستين؛ الحادي االجتماع

  :فيما يتعلق بنيبال  )د(

  علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية لنيبال؛ حيطت أن  )1(

تنفيذ العنصر االستثماري المتعلّق بالمستعملين ب التعجيلأن تطلب إلى اليونيب واليوئنديبي   )2(
الثاني  ھااجتماعلجنة التنفيذية في ال وإبالغالنھائيين من خطة إدارة اإلزالة النھائية، 

  عن التقدم المحرز؛ والستين

أن تحّث حكومة نيبال على التصديق على التعديالت المتبقية لبروتوكول مونتريال في   )3(
  ؛أسرع وقت ممكن
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 المواد استھالك من التحققب علما تحيط أن البوليفارية، فنزويال جمھوريةفيما يتعلق ب  )ھ(

 2008 نعاَميال عن ،57/30 للمقرر تلبية البوليفارية، فنزويال جمھورية في يةكلوروفلوروكربونال

  .2009و

  )61/18 المقرر(

  مقترحـــــات المشروعــــــــات  :من جــــدول األعمـــــال 8البند 

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

 . Corr.1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/21األمانة الوثيقتين  عرضت ممثلة  -59

من  ب141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22- الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة: الجمھورية العربية السورية
  )اليونيدو( ة في مجموعة الحافظجاسنة وألواح عزل البوليوريتان الحاديتصنيع معدات تكييف الھواء األ

ثائق االجتماع بسبب أن المقترح لم في و إدراجهإلى أن المشروع الوارد أعاله لم يتم  ممثلة األمانة تأشارو  -60
  .يحتوي على المعلومات أو العناصر الضرورية

  :ما يلي التنفيذيةاللجنة  ررتقو  -61

م مقترح مشروع للجمھورية العربية السورية إلى االجتماع الثاني يأن تطلب إلى اليونيدو تقد  )أ(
  :بما يلي والستين مع خيارين يتعلقان

من تصنيع  ب141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22- فلوروكربونالھيدروكلورو إزالة  )1( 
 ة في مجموعة الحافظ؛جاسنة وألواح عزل البوليوريتان الحاديمعدات تكييف الھواء األ

ة جاسنفقط من تصنيع ألواح عزل البوليوريتان ال ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   )2( 
  في مجموعة الحافظ؛

  :أن تدرج في مقترح المشروع يدواليونأن تطلب أيضا من   )ب(

قبل خطة  الھيدروكلوروفلوروكربونستثماري إلزالة االمشروع اللتقديم  اإضافي اتبرير  )1(
  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إدارة إزالة 

 ضفاءإل اوتبرير ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون رغاوىمعلومات تفصيلية عن قطاع   )2(
  .على أساس الظروف الوطنية 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالة إز على المزمع ةاألولوي

  )61/19المقرر(  
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  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھاقائمة 

  :اللجنة التنفيذية قررت  -62

 في المبينة التمويل مستوياتب عليھا الشمولية للموافقة المقدمة واألنشطة المشروعات على توافق أن  )أ(

 المعنية المشروعات تقييم وثائق في المدرجة األحكام أو الشروط مع التقرير، ھذاب عسالتا المرفق

  ؛للمشروعات التنفيذية اللجنة تضعھا التي والشروط

 والستين الحادي االجتماع في عليھا الموافق المؤسسي التعزيز لمشروعات التمويل موعد تمدد أن  )ب(

 بھذا التاسع المرفق في المبينة بالمستويات وذلك كاملتين، تينسن تتجاوز ال لفترة التنفيذية للجنة

  ؛61/43 المقرر مع تماشيا التقرير،

 المالحظات إقرار الشمولية الموافقة ملتش أن المؤسسي، التعزيز بتجديد المتعلقة مشروعاتلل بالنسبة  )ج(

  .التقرير ھذاب العاشر المرفق في الواردة المتلقية الحكومات إلى إرسالھا المقرر

  )61/20 المقرر(

  التعاون الثنائي  )ب(

إلى أن  ة، مشيرAdd.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/22/Rev.1األمانة الوثيقتين عرضت ممثلة  -63
  .ا بصورة فرديةممن بين المشروعات الثنائية الستة المقدمة، تم عرض مشروعين على اللجنة للنظر فيھ

ستراتيجيات لحساب خفض االنبعاثات المتعلقة بإزالة مواد دراسة حول اآلليات واال :عالميمشروع 
التفاعل بين بروتوكول مونتريال وتمويل  :2012الھيدروكلوروفلوروكربون، في النظام المناخي فيما بعد 
  )إيطاليا( الكربون في إدخال بدائل لمواد الھيدروكلوروفلوروكربون

الطلب المقدم من حكومة إيطاليا النظر في الثاني والستين  ھاجتماعإلى االلجنة التنفيذية أن ترجئ  قررت  -64
حساب تخفيضات االنبعاثات المتعلقة بإزالة مواد لستراتيجيات االليات واآللتمويل دراسة بشأن 

التفاعل بين بروتوكول مونتريال  :2012الھيدروكلوروفلوروكربون في إطار نظام المناخ في فترة ما بعد عام 
  .مجال إدخال بدائل لمواد الھيدروكلوروفلوروكربون وتمويل الكربون في

  )61/21المقرر (

إعداد مشروع تدليلي إلثبات صحة استخدام تكنولوجيا التبريد القائمة على ثاني أكسيد الكربون في : نيجيريا
  )اليابان) (دوالر أمريكي 30 000(الحاالت فوق الحرجة في مصانع ألواح الثلج في أوستين الز 

اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب المقدم من حكومة اليابان لتمويل إعداد مشروع تدليلي إلثبات  قررت  -65
صحة استخدام تكنولوجيا التبريد القائمة على ثاني أكسيد الكربون في الحاالت فوق الحرجة في مصانع ألواح الثلج في 

  .ي المرفق التاسع بھذا التقريرالمقابل المبين فتمويل البمستوى  ،في نيجيريا ،أوستين الز

  )61/22المقرر (

الثنائية  روعاتاللجنة التنفيذية أن تطلب من أمين خزانة الصندوق أن يقوم بتعويض تكاليف المش قررت  -66
  :المعتمدة في االجتماع الحادي والستين على النحو التالي
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لرصيد الباقي من مساھمة فرنسا مقابل ا) بما في ذلك رسوم الوكالة( ا أمريكيادوالر 207 355  )أ(
  ؛ 2010الثنائية لعام 

مقابل الرصيد الباقي من مساھمة إيطاليا ) بما في ذلك رسوم الوكالة(دوالر أمريكي  418 100  )ب(
  ؛2010الثنائية لعام 

مقابل الرصيد الباقي من مساھمة اليابان ) بما في ذلك رسوم الوكالة( كيدوالر أمري 33 900  )ج(
  .2010لعام الثنائية 

 )61/23المقرر (

  2010التعديالت على برامج العمل لعام   )ج(

  )اليوئنديبي( اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة   )1(

  .Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/23األمانة الوثيقتين  عرضت ممثلة  -67

  إعداد مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون: الھند

الموافقة على طلب إعداد المشروع المتعلق بمشروع تجريبي للتخلص من المواد التنفيذية اللجنة  قررت  -68
 تاسع، وذلك بمستوى التمويل المقابل المبين في المرفق ال58/19المستنفدة لألوزون في الھند بما يتماشى مع المقرر 

  .بھذا التقرير

  )61/24المقرر (

  مشتركة للمناختعبئة الموارد لتحقيق منافع : عالميمشروع 

لتعبئة الموارد تمويل المساعدة التقنية لالمقدم من اليوئنديبي طلب الاللجنة التنفيذية إرجاء النظر في  قررت  -69
  .من أجل تحقيق المنافع المناخية المشتركة إلى اجتماعھا الثاني والستين

  )61/25المقرر (

  )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة  )2( 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/24الوثيقة  األمانة ممثلةت عرض  -70

  يةھيدروكلوروفلوروكربونمواد الإعداد المشروع لخطة إدارة إزالة ال: أفغانستان

المواد على طلب التمويل اإلضافي إلعداد خطة إدارة إزالة  ةوافقعدم الماللجنة التنفيذية  قررت  -71
 ).ج( 56/16ء عدم أھليتھا بموجب المقرر ألفغانستان في ضو يةالھيدروكلوروفلوروكربون

)61/26المقرر (  
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  )المرحلة السادسة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة : جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

في جمھورية كوريا الوطنية بسبب نقص االتصال المالئم مع وحدة األوزون  وجھتولصعوبات التي نظرا ل  -72
م التيقن المستمرة فيما ، وحالة عدUNEP/OzL.Pro/ExCom/61/17الشعبية الديمقراطية، كما تُشير إليه الوثيقة 
 قررتالي للبلد، نماذج الصرف المقترنة بالمشكالت الماستمرار بسبب  يتعلق باستدامة المشروعات في المستقبل

اللجنة التنفيذية تأجيل البت في طلبات تجديد مشروع التعزيز المؤسسي والخاصة بالمبالغ اإلضافية إلعداد مشروع 
لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى اجتماعھا الرابع  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة 

 .والستين

)61/27المقرر (  

  )الثانيةالمرحلة األولى، السنة (تجديد مشروع التعزيز المؤسسي : تيليش تيمور

  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إعداد المشروع لخطة إدارة إزالة : ليشتي تيمور

ليشتي لعام  بيانات االستھالك الخاصة بجمھورية تيمورتلقت بعد إصدار الوثيقة  ھاأن ممثلة األمانة توضحأ  -73
التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع لخطة إدارة إزالة  اتعوم إدراج الطلبات الخاصة بتجديد مشرتولذلك، . 2009
من ) أ(8الموافقة الشمولية تحت البند المعروضة ألجل مشروعات الفي قائمة  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

 .جدول األعمال

  )اليونيدو(المتحدة للتنمية الصناعية  األمم منظمة  )3( 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/25األمانة الوثيقة  عرضت ممثلة  -74

تمويل إضافي من أجل إعداد خطة إدارة إزالة المواد : جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

إعداد أنشطة استثمارية من أجل إزالة المواد : جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  وكربونية في قطاع رغاوى البوليوريتانالھيدروكلوروفلور

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الطلبين المقدمين إلعداد خطة إلدارة إزالة  قررت، 61/27في ضوء المقرر   -75
إلعداد أنشطة استثمارية من أجل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و

  .الشعبية الديمقراطية حتى اجتماعھا الرابع والستين جمھورية كوريا

  )61/28المقرر (

  إعداد مشروع لمشروعات تدليلية للتخلّص من المواد المستنفدة لألوزون: لبنان

الموافقة على طلب إعداد مشروع لمشروع تجريبي للتخلص من المواد المستنفدة اللجنة التنفيذية  قررت  -76
 تاسع، وذلك بمستوى التمويل المقابل المبين في المرفق ال59/10و 58/19افق مع المقررين لألوزون في لبنان، بالتو

  .بھذا التقرير

  )61/29المرفق (
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  تمويل تعبئة الموارد: عالميمشروع 

تمويل المساعدة التقنية ألغراض تعبئة المقدم من اليونيدو لطلب الاللجنة التنفيذية إرجاء النظر في  قررت  -77
  .لى اجتماعھا الثاني والستينالموارد إ

  )61/30المقرر (

  البنك الدولي  )4(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/26ُعرضت على اللجنة التنفيذية الوثيقة   -78

  تعبئة المــوارد لدراسـة بشأن المنافع المشـتركة إلزالة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: عالميمشروع 

مساعدة التقنية لتعبئة ال مويللتالمقدم من البنك الدولي النظر في طلب التمويل  اللجنة التنفيذية إرجاء قررت  -79
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى اجتماعھا الثاني الموارد من أجل دراسة لتحقيق المنافع المشتركة من إزالة 

  .والستين

  )61/31المقرر (

   المشروعات االستثمارية  )د(

  الرغاوى

ب في تصنيع رغاوى البوليوريتان 141-التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون: ينيكيةالجمھورية الدوم
  )اليوئنديبي(للبرادات التجارية الجاسنة العازلة 

واتفِق على النظر في ھذا المشروع . UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/37عرضت ممثلة األمانة الوثيقة   -80
دول األعمال المتعلق بصحيفة السياسات بشأن نظم البوليوالت سابقة من ج) د(10بالتوازي مع المناقشة في إطار البند 

وأثيرت أيضا مسألتا تمويل تحويالت المرحلة الثانية وقواعد الصندوق المتعدد األطراف المتعلقة . المستوردة خلطال
  .بتحديثات التكنولوجيا

من جدول األعمال ) د(10في إطار البند  بعد أن أخذت اللجنة التنفيذية بعين االعتبار المناقشات التي دارت  -81
ب الذي تحتوي عليه المواد الكيميائية الرغوية 141-المتعلق باالستھالك الناشئ عن الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في تصنيع 141-اللجنة الموافقة على التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون قررت، )البوليوالت(السابقة الخلط 
لمشروع المبردات التجارية في الجمھورية الدومينيكية، بمستوى التمويل العازلة الجاسنة رغويات البوليوريثان 

المقابل المبين في المرفق التاسع بھذا التقرير، وذلك بصفة استثنائية، ودون مساس بأي مشروعات في المستقبل، حيث 
  .61/47تخضع ھذه المشروعات للشروط المحددة في المقرر 

  )61/32المقرر (
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  التصنيعمل عا

في مجمع سينويجو لأللياف  رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إزالة: الديمقراطية جمھورية كوريا الشعبية
  )اليونيدو( – 2.8الكيميائية وفي مجمع فينالون 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/34ت ممثلة األمانة الوثيقة عرض  -82

في مجمع سينويجو زالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع إمشروع  النظر في عدماللجنة التنفيذية  قررت  -83
  .ألنه غير مطلوب لالمتثال جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطيةفي  2.8لأللياف الكيميائية وفي مجمع فينالون 

 )61/33المقرر (

 التبريد 

رف والمعدات في قطاع صنع معدات تكييف ھواء الغ 22 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون : األرجنتين
  )يطالياإ/ اليونيدو ( األحادية

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/28ت ممثلة األمانة الوثيقة عرض  -84

التي تستخدم السابقة التجھيز األدوات  لمجموعاتفر المنتظر اكان من بين المسائل التي أثيرت التوو  -85
وأشير إلى أنه ال ينبغي اعتبار . ف الھواءأجھزة تكييتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في مصانع 

تعتزم أن حكومة األرجنتين إلى و ،في المائة من خفض االستھالك 10المشروع سابقة لتمويل اإلزالة بما يتجاوز نسبة 
 .للمشروعات في المستقبل اختيار بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة عند توافرھا

  :اللجنة التنفيذية ررتقو  -86

بأن حكومة األرجنتين وافقت على تحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  أن تحيط علما  )أ(
 7بموجب المادة  2008عنه لعام في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بمستوى االستھالك المبلغ 

 ؛)من قدرات استنفاد األوزون اطن 356,9(

في  22 –وع االستثماري إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون على المشربصفة استثنائية  أن توافق  )ب(
 8 435 542قطاع صنع معدات تكييف ھواء الغرف والمعدات األحادية بمستوى تمويل قدره 

 يبلــغ و ،دوالرا أمريكيا لليونيدو 632 666للوكالة قدرھا  دعمزائدا تكلفة  ،دوالرا أمريكيا
دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا،  39 000لوكالة قدرھا ل دعمدوالر أمريكي زائدا تكلفة  300.000

في المائة من نقطة بدء التخفيض  10أساس أن ال يشكل ھذا سابقة لتمويل إزلة تتجاوز نسبتھا على 
 .اإلجمالي إلى حين تحديد سياسة واضحة بشأن ھذه المسألة

ستنفاد األوزون من المواد طنا من قدرات ا 53,5 خصماليونيدو وحكومة األرجنتين  أن تطلب إلى  )ج(
من نقطة بداية ) 22–متريا من الھيدروكلوروفلوروكربونطنا  972(الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 ، على النحو الوارد في الفقرةيةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد التخفيض اإلجمالي في استھالك 
  أعاله؛) أ( الفرعية
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مانة في نھاية كل عام من مدة تنفيذ المشروع، أو جزء من اليونيدو أن تقدم إلى األ أن تطلب إلى  )د(
 55/43العام، تقارير مرحلية تعالج المسائل المتعلقة بجمع البيانات الدقيقة تمشيا مع أھداف المقرر 

  .)ب(

 )61/34المقرر (

-  مشروع فرعي تدليلي لتحويل تصنيع كباسات مكيفات ھواء الغرف من الھيدروكلوروفلوروكربون: الصين
  )اليونيدو( ھيى البروبين فى شركة غواندونج ميزإل 22

ة ميديا بين في شركإلى البرو 22-مشروع فرعي تدليلي للتحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون: الصين
  )اليونيدو( الغرف ھواءلتصنيع مكيفات 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/32 ت ممثلة األمانة الوثيقةعرض  -87

  :يذيةاللجنة التنف قررتو  -88

 :على أن توافق  )أ (

المشروع الفرعي التدليلي لتحويل تصنيع كباسات مكيفات ھواء الغرف من  )1(
إلى البروبين في شركة غواندونج ميزھي بمستوى تمويل  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

دوالرا  140 625 الوكالـة بمبلـغدعم ئدا تكاليــف زا ،دوالر أمريكي 1 875 000دره ـق
 ؛أمريكيا لليونيدو

إلى البروبين في  22-لتحويل من الھيدروكلوروفلوروكربونالمشروع الفرعي التدليلي ل )2(
بمستوى  تصنيع مكيفات ھواء الغرف، بما في ذلك عنصر مبادلة الحرارة،شركة ميديا ل

دوالرا  301 988زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  ،دوالرات أمريكية 4 026 507تمويل 
 أمريكيا لليونيدو؛ 

  :أن تطلب    )ب(

من قدرات استنفاد األوزون من المواد  اطن 13,2من اليونيدو وحكومة الصين خصم   )1(
من ) 22-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 240(الھيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد استھالك جمالية المستدامة من نقطة البداية للتخفيضات اإل
 في الصين؛ ھذه الموادو الوارد في خطة إدارة إزالة على النح الھيدروكلوروفلوروكربونية

تقارير مرحلية ب من اليونيدو تزويد األمانة في نھاية كل عام من فترة تنفيذ المشروع  )2(
 ؛)ب(55/43يقة تمشيا مع أھداف المقرر تتناول القضايا ذات الصلة بجمع البيانات الدق

مستويات التمويل ل يشكل سابقة بالنسبة ع التدليلي الأن التمويل المقدم لھذا المشروتشير إلى ن أ  )ج(
 .في المستقبل عمليات التحويل المماثلةل

  )61/35المقرر (
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   يةلمواد الكلوروفلوروكربوناخطة إزالة 

 2010البرنامج السنوي لعام : الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: إكوادور
  )اليونيدو/اليونيب(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/38لة األمانة الوثيقة عرضت ممث  -89

     :اللجنة التنفيذية قررتو  -90 

لمواد علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحتين األولى والثانية من خطة اإلزالة الوطنية ل تحيطأن   )أ(
  في إكوادور؛  يةلكلوروفلوروكربونا

  :وافق علىتأن   )ب(

ابعة والخامسة من خطة اإلزالة الوطنية في إكوادور من البنك تحويل الشرائح الثالثة والر  )1(
الوكالة المنفذة  االيونيدو، بوصفھإلى و ،الدولي إلى اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية

  :بمستويات التمويل التاليةالمتعاونة، وذلك 

الوكالة زائدا تكاليف دعم  ،دوالرا أمريكيا 92 835، بالنسبة للشريحة الثالثة  )أ
أمريكيا زائدا  دوالرا 134 575و ،دوالرا أمريكيا لليونيب 12 069 البالغة

  ؛دوالرا أمريكيا لليونيدو 10 093 تكاليف دعم الوكالة البالغة

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة  92 835بالنسبة للشريحة الرابعة،    )ب
دوالرا أمريكيا زائدا  134 576دوالرا أمريكيا لليونيب، و 12 069البالغة 

  ؛دوالرا أمريكيا لليونيدو 10 093تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة  7 485 ،بالنسبة للشريحة الخامسة  )ج
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  10 849و ،دوالرا أمريكيا لليونيب 973البالغة 

 ؛دوالرا أمريكيا لليونيدو 814الوكالة البالغة 

رات الذي يعكس التغيي ،بھذا التقرير الحادي عشرالمرفق  ملحق بوصفهال المنقحاالتفاق   )2(
 المشار إليھا أعاله؛

بدون و ،المتصل بالشرائح الثالثة والرابعة والخامسة 2010برنامج التنفيذ السنوي لعام   )3(
جزء من التمويل في إنشاء مرفق لتدمير ، استخدام من ھذا القبيل لموافقاتوضع سابقة 

  .يةالكلوروفلوروكربونالمواد 

  :أن تطلب من  )ج(

من الخطة الوطنية بالشرائح الثالثة والرابعة والخامسة  قترنالبنك الدولي إعادة التمويل الم  )1(
  ؛في االجتماع الثاني و الستين للجنة التنفيذية لإلزالة في إكوادور
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قترن بوصفه الوكالة الرئيسية، تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل الماليونيب أن يقدم،   )2(
من خطة اإلزالة الوطنية في موعد ال يتجاوز واألخيرة بالشرائح الثالثة والرابعة والخامسة 

  .االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية

  )61/36المقرر ( 

اللجنة  قررتة المواد الكلوروفلوروكربونية في إكوادور، وفي سياق المناقشة بشأن الخطة الوطنية إلزال  -91
التنفيذية أنه ال يمكن استخدام البند المتعلق بالمرونة فيما يتعلق بخطط اإلزالة الوطنية إلعادة تخصيص الموارد 

  .ألنشطة غير متعلقة باالمتثال ما لم تأذن اللجنة التنفيذية تحديدا بذلك

  )61/37المقرر (

 القواعد، برنامج التدريب، الرصد: تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية: الديمقراطية الشعبية جمھورية كوريا
  ) اليونيب( )الشريحة الخامسة(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/34ت ممثلة األمانة الوثيقة عرض  -92

: نيةالنظر في مشروع تنفيذ خطة اإلزالة الوط إرجاءاللجنة التنفيذية  قررت، 61/27في ضوء المقرر   -93
إلى االجتماع الرابع في جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ) الشريحة الخامسة(القواعد، برنامج التدريب، الرصد 

 . 60/11والستين، بشرط أن يلبي متطلبات المقرر 

 )61/38المقرر (

ت جمھورية أن االستمرار في تأجيل المقررات المتعلقة بمشروعامؤداھا غير أنه قد أثيرت أيضا نقطة   -94
 .كوريا الشعبية الديمقراطية يقوض مصداقية اللجنة التنفيذية

  )البنك الدولي( )الشريحة الثانية(خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون : تونس

إنه منذ صدور الوثيقة، قدم  توقال UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/48 األمانة الوثيقة ت ممثلةعرض  -95
  .15/57الشروط الواردة في المقرر  استيفاءمات تشير إلى البنك الدولي معلو

  : اللجنة التنفيذية قررتو  -96

علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة  تحيطأن   )أ(
 لألوزون في تونس؛

 ؛2007و 2006علما أيضا بتقرير التحقق لعامي  حيطأن ت  )ب(

 بالشريحة الثانية؛ قترنالم 2011و 2010ن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعامي أ  )ج(

أن توافق أيضا على الشريحة الثانية واألخيرة من خطة اإلزالة الوطنية في تونس التي طلبھا البنك   )د(
 25 905أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالرا 345 395 بمستوى تمويل قدره ،الدولي

 دوالرات أمريكية للبنك الدولي؛
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بالشريحة الثانية  قترنأن تطلب من البنك الدولي تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل الم  )ھ(
 مبالغ، وفي حالة بقاء 2009و 2008تحقق لعامي عن الواألخيرة من خطة اإلزالة الوطنية، وتقرير 

يتجاوز  قديم خطة تنفيذ لھذه األموال في موعد الت ،2011كبيرة غير ملتزم بھا في بداية عام 
  .اجتماعھا الرابع والستين

  )61/39المقرر (

  يدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة المواد الھ

) المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية : كمبوديا
  )اليوئنديبي/اليونيب(

رغم اإلشادة بكمبوديا والوكالتين و .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/30األمانة الوثيقة  ثلةعرضت مم  -97
المنفذتين لتقديمھا الطلب المتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في وقت مبكر، فقد أعِرب عن 

عدم وجود أسباب واضحة للزيادة الكبيرة : ومن بين ھذه المسائل. بعض القلق إزاء عدد من المسائل الواردة في الطلب
بدال من اتخاذه خط أساس بمثابة نقطة بداية  2009؛ واختيار استھالك العام 2009في االستھالك المبلغ عنھا في عام 

األمر تنفيذ المشروع، فترة شرائح التمويل على مدى ل المتفاوت  توزيعالالتمويل في البداية؛ وتركيز ؛ وطلب تقديري
وأخِطرت الوكالتان المنفذتان بأن تكفال . مع مبادئ اللجنة التوجيھية بشأن خطط إدارة اإلزالة النھائية  يتمشىالذي ال

دقة إنفاذ كمبوديا لألنظمة والسياسات العامة المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وقيامھا بتدريب موظفي 
يدروكلوروفلوروكربونية، وربما بفرض ضريبة على المواد الجمارك على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھ

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية الخام لمكافحة احتمال االنخراط في التجارة غير المشروعة

أجريت بشأن ھذه المسائل فيما بين أعضاء اللجنة المھتمين باألمر،  غير رسميةوفي أعقاب مشاورات   -98
  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتونيب، الذي قام بالتشاور مع حكومة كمبوديا، واليواليوئنديبي وممثلي األمانة 

أن توافق من حيث المبدأ، وبصفة استثنائية، على خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
للوكالة دوالر أمريكي، زائدا تكلفة دعم  1 600 000الھيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا بمبلغ 

 123 500دوالر أمريكي زائدا تكلفة دعم قدرھـا  950 000(مريكيا دوالرا أ 172 250قدرھا 
دوالرا  48 750دوالر أمريكي زائدا تكلفة دعم قدرھا  650 000، ولليونيبدوالر أمريكي 

  ؛)لليوئنديبيأمريكيا 

أن توافق على االتفاق بين حكومة كمبوديا واللجنة التنفيذية على خفض استھالك المواد   )ب(
  بھذه الوثيقة؛ الثاني عشرعلى النحو الوارد في المرفق  ،وفلوروكربونيةالھيدروكلور

أن تشير إلى أن حكومة كمبوديا وافقت على تغيير نقطة بدئھا في الخفض اإلجمالي المتصل   )ج(
الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االستھالك المبني على متوسط االستھالك المتنبأ 

بدال من استھالكھا للمواد ) طنا من قدرات استنفاد األوزون 13,8( 2010و 2009به للعامين 
  ؛2009الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

يمثل  )طنا من قدرات استنفاد األوزون 13,8(لالستھالك  خط األساس المقدر تشير كذلك إلى أنأن   )د(
  ؛فلوروكربونية لكمبوديالخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو لحساب التمويل األساس

التفاق لألف -2أن تطلب إلى األمانة القيام، بعد معرفة البيانات الفعلية لخط األساس، بتحديث التذييل   )ھـ(
بأرقام الحد األقصى المسموح به لالستھالك، وإبالغ اللجنة التنفيذية بمستويات االستھالك القصوى 

  لذلك؛ وفقاالناتجة المسموح بھا 
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، والشريحة األولى من خطة إدارة إزالة 2012 – 2010فق على خطة التنفيذ األولى للفترة أن توا  )و(
زائدا  ،دوالر أمريكي 150 000المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا بمبلغ إجمالي قدره 

دوالر أمريكي زائدا  200 000دوالر أمريكي لليونيب، ومبلغ  19 500تكلفة دعم للوكالة قدرھا 
  .دوالر أمريكي لليوئنديبي 15 000تكاليف دعم للوكالة قدرھا 

 )61/40المقرر (

  )اليونيدو( )المرحلة األولى، الشريحة األولى( يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة : كرواتيا

عدد  إزاءعن القلق البعض  أعربو .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/33األمانة الوثيقة  عرضت ممثلة  -99
فترة شرائح التمويل طوال المتفاوت لتوزيع الوالتمويل األولي؛ : المسائل شمل ھذهتو. من المسائل المتعلقة بالطلب

في  المالحظةات باينالتوالنھائية؛  اإلزالةإدارة  طالمبادئ التوجيھية للجنة بشأن خط بما ال يتمشى معتنفيذ المشروع، 
 اإلزالةما إذا كان ينبغي على اللجنة التنفيذية تمويل و؛ أبدا إلى الصفرصل أن االستھالك لن ي تعنيالوثيقة التي 

بروتوكول مونتريال؛  ىعن االلتزامات التي يفرضھا االتحاد األوروبي بدال من االلتزامات بمقتض شأة التي تنعجلالم
  .يةالھيدروكلوروفلوروكربوناد الموخطة إدارة إزالة تمويل عن مسؤولية قدرا أكبر من الإمكانية أن تتحمل كرواتيا و

الذي اقترحته تمويل القبول بمستوى الالتي وافقت على  ،تشاورت اليونيدو مع حكومة كرواتياسبق أن و  -100
بشأن تلك المسائل فيما بين  غير رسميةمناقشات إجراء دوالر أمريكي، وعقب  600 000بلغ اللجنة التنفيذية وي

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررتاألمانة واليونيدو، و باألمر أعضاء اللجنة المھتمين

المواد إدارة إزالة خطة ، على ةاستثنائيبصفة المبدأ، و حيثأن توافق من   )أ(
زائدا تكاليف دعم الوكالة  ا،أمريكي ادوالر 1 081 150مبلغ ب ية لكرواتيا،الھيدروكلوروفلوروكربون

في االجتماع التاسع  ه سبقت الموافقة مالحظة أنمع لليونيدو،  اأمريكي ادوالر 65 336البالغة 
 اأمريكي ادوالر 20 336 قدرھاوتكاليف دعم وكالة  اأمريكي ادوالر 271 150مبلغ والخمسين على 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف  210 000مبلغ تمت الموافقة في االجتماع الستين على  ه ، وأنلليونيدو
-الھيدروكلوروفلوروكربونلالنتھاء من إزالة  ،يطالياإل كيدوالر أمري 27 300 قدرھاوكالة دعم 
  ؛الرغاوى تصنيعفي قطاع  ب141

ما لديھا من المواد  بإزالة تعجيلبالالتزام حكومة كرواتيا مع التقدير ب نوهأن ت  )ب(
  ؛عاما 24بـ  بروتوكول مونتريالالزمني لجدول بما يسبق ال الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد ى االتفاق بين حكومة كرواتيا واللجنة التنفيذية لخفض استھالك أن توافق عل  )ج(
  شر بھذا التقرير؛ثالث عرد في المرفق الاوعلى النحو ال، الھيدروكلوروفلوروكربونية

ألف باالتفاق بأرقام الحد -2ث التذييل معرفة بيانات خط األساس، أن تحدّ  بعداألمانة،  إلىأن تطلب   )د(
 األقصىلحد لاللجنة التنفيذية بالمستويات الناتجة  رتخطوك المسموح به، لالستھال األقصى

  ذلك؛ وفقالالستھالك المسموح به 

خطة إدارة إزالة األولى من شريحة ال، و2011-2010للفترة األولى تنفيذ الأن توافق على خطة   )ھ(
زائدا تكاليف دعم  ،دوالر أمريكي 180 000مبلغ بلكرواتيا  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد 
  .دوالر أمريكي لليونيدو 13 500 بمبلغ الوكالة

  )61/41المقرر (
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) المرحلة األولى، الشريحة األولى( يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة : غانا
  )يطالياإ/يوئنديبيال(

قلق إزاء العن البعض وأعرب . UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/39ت ممثلة األمانة الوثيقة عرض  -101
 ، األمر الذي ال يتمشى معتنفيذ المشروع طوال مدةشرائح التمويل المتفاوت لتوزيع الالصرف المبكر للتمويل و

  .لمبادئ التوجيھية للجنة بشأن خطط إدارة اإلزالة النھائيةا

  :اللجنة التنفيذية قررتو  -102

لنھائية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن تحيط علما مع التقدير بتقديم خطة إدارة اإلزالة ا  )أ( 
بتكلفة إجمالية مقدرة بـ  الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد  الكاملةفي غانا بھدف تحقيق اإلزالة 

ھذا  تعتمدمع اإلشارة إلى أنھا لم  ،)ما عدا تكاليف دعم الوكالة(دوالرا أمريكيا  3 875 175
ال ينبغي أن  2015كجم لجدوى التكلفة بعد عام / كيدوالر أمري 4,5رقم الالتقدير وأن تطبيق 

  ل سابقة للمشروعات التي تقدم في المستقبل؛ شكي

المجمع المستمر  ھالتخفيضوافقت على أن تحدد كنقطة بداية  أن تحيط علما بأن حكومة غانا  )ب( 
 نعاميلوقع لاالستھالك الذي يستند إلى متوسط االستھالك المت الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؛ )طنا من قدرات استنفاد األوزون 49,5( 2010 و 2009

أن توافق، من ناحية المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد   )ج( 
دوالرا  1 031 311 قدره، بمبلغ 2019-2010الھيدروكلوروفلوروكربونية في غانا للفترة 

غ  ـبي، ومبليليوئندل دوالر أمريكي 77 348 بلغة بمـدعم الوكالتكاليف  مضافا إليه ،أمريكيا
  دوالرا أمريكيا إليطاليا؛  42 250 بلغتكاليف دعم الوكالة بم ادوالر أمريكي زائد 325.000

توافق على االتفاق بين حكومة غانا واللجنة التنفيذية لخفض االستھالك من المواد أن   )د( 
  ھذا التقرير؛ عشر ب رابعالوارد في المرفق ال ى النحوعلالھيدروكلوروفلوروكربونية، 

ألف لالتفاق -2أن تطلب إلى األمانة، متى عرفت بيانات خط األساس، أن تقوم بتحديث التذييل   )ھ( 
مستويات الحد األقصى ه، وأن تبلغ اللجنة التنفيذية بب أذونالستھالك الملبأرقام الحد األقصى 

  لذلك؛ ة وفقا الناتج به أذونالستھالك المل

، والشريحة األولى من المرحلة األولى في 2011-2010أن توافق على خطة التنفيذ األولى للفترة   )و( 
دوالر  200 000خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في غانا بمبلغ 

 70 000بي، ويليوئندل دوالر أمريكي 15 000 بلغتكاليف دعم الوكالة بم مضافا إليه ،أمريكي
  . دوالر أمريكي إليطاليا 9 100 بلغتكاليف دعم الوكالة بم ادوالر أمريكي زائد

 )61/42المقرر (

  خيارات من أجل التمويل وأشكال طلبات التجديد: التعزيز المؤسسي :من جــــدول األعمـــــال 9البند 

ة عرض  -103 ة الوثيق ة األمان ائل . UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/49ت ممثل رت المس ة أثي اء المناقش وأثن
  :التالية

إمكانية النقل التدريجي لمھام وأنشطة مشروعات التعزيز المؤسسي من الصندوق المتعدد األطراف   -
د الفرص واآلليات التي يمكن من يتحدل، المستقبلإلى الحكومات الوطنية، وإعداد دراسة، في 
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في أنشطة الحكومات التي تتبعھا كل  ، بمرور الوقت،يةإدماج أنشطة وحدات األوزون الوطن خاللھا
  ؛منھا

  الخدمات والدعم لوحدات األوزون الوطنية التابعة لھا في مجاالت متعددة؛ بالفعلأن الحكومات تقدم   -

وعدم فرض  عن فعالية دعم التعزيز المؤسسي،دور األھداف والمؤشرات في توفير المعلومات   -
  .التعزيز المؤسسيشروط على تمويل مشروعات 

  : ما يلي اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشة،   -104

خيارات من أجل التمويل وأشكال طلبات التجديد : أن تحيط علما بالوثيقة المتعلقة بالتعزيز المؤسسي  )أ( 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/49(؛  

ز المؤسسي جدتالحالية، و همستوياتبعلى تمويل دعم التعزيز المؤسسي  أن تبقي  )ب( د مشروعات التعزي
تين اع الحادي والس داء من االجتم املتين ابت نتين ك رة س ار ،لفت ين االعتب ررين  آخذة بع  59/17المق

راف  ،)ب(59/47و محان لألط ذين يس بالل ة بموج ادة  العامل ز  5الم روعات التعزي ديم مش بتق
ا إل ار خططھ ي إط ذاتھا أو ف ة ب روعات قائم ا كمش ة بھ ي الخاص واد المؤسس ة الم دارة إزال

ض استمرار تمويل التعزيز المؤسسي بھذه المستويات في أن تستعرالھيدروكلوروفلوروكربونية، و
  ؛2015أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 

ز المؤسسي واألھداف والمؤشرات  أن توافق  )ج( د مشروعات التعزي ات تجدي نقح لطلب ى الشكل الم عل
ذه  ب عشر  خامسال مرفقال بوصفھاالمحددة، والملحقة  ةھ ىوأن تطلب  ،الوثيق االت  إل ة الوك الثنائي

اع و ى االجتم المنفذة استخدام ھذه األشكال في طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إل
  .هالثاني والستين وما بعد

 )61/43المقرر (

  فلوروكربـــونيةالمـــــــواد الھيدروكلـــورو :من جــــدول األعمـــــال 10البند 

واد الھيدروالجوانب المنوطة بتحديث العناصر   )أ(  ل الم ة كلورفي مشروعات تحوي رران (وفلوروكربوني المق
  )60/43و) ب(59/13

ة عرض  -105 ة الوثيق ة سوف  ةأن توصي توأوضح UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/50ت ممثلة األمان األمان
ة تحدعمليات تقنن ممارساتھا الحالية عند تقييم  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ل الم يث العناصر في مشروعات تحوي
  .في قطاعي التبريد وتكييف الھواء

ة ررتقو  -106 ة التنفيذي ب  اللجن ىأن تطل ة  إل ادةاألمان تھا المعت ى ممارس اء عل ي اإلبق د تقي ات عن ديث  م عملي تح
دخل اعي التبريد وتكييف الھواءالعناصر في مشروعات تحويل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قط ، بحيث ال ي

ل  ة التحوي ام عملي تغيير كبير على الخصائص المحددة للعناصر بعد التحويل، أو يتم تحسينھا فقط إلى الحد الالزم إلتم
  .أي انحراف عن ھذه الممارسةاللجنة التنفيذية على علم ب إبقاء، وفر عنصر مماثلافي حالة عدم تو

  )61/44المقرر (

  )60/45و 59/14المقرران (التشغيل اإلضافية  ةفة تحويل عنصر التصنيع مقابل تكلفتكل  )ب(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/51ت ممثلة األمانة الوثيقة عرض  -107
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  :اللجنة التنفيذية قررتو  -108

إال إذا قدمت طلبات التمويل كجزء من خطة  المكونات جھات تصنيعنظر في عدم تمويل تحويل أن ت  )أ(
ة أو إل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة من دارة إزال ي إطارخطة قطاعي إحدى خطط إدارة  ف

اع الحادي  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، باستثناء المشروعات المقدمة أصال إلى االجتم
  والستين أو اجتماعات سابقة للجنة التنفيذية؛

ة وال أن تطلب  )ب( ذةإلى الوكاالت الثنائي ي منف رر، في الحاالت الت دان إدراج  تق ا البل  جھات تصنيعفيھ
اليف التشغيل ھاكجزء من طلبأن تقدم ، لة الخاصة بھافي خطط اإلزا المكونات ، معلومات بشأن تك

واء المدرج ف الھ د أو تكيي دات التبري ع مع افية لجمي اج  ةاإلض ات اإلنت ن بيان ال ع ة، فض بالخط
  .لطلبة لبقاسالت الثالث لسنوافي اوالتصدير للكباسات 

ة   )ج( ن الوثيق لة م رع ذات الص ى األف تنادا إل وم، اس ة أن تق ى األمان ب إل أن تطل
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/51 ة افية المرتبط اليف اإلض توى التك ن مس ة ع داد وثيق ، بإع

ا تشكيل األنابيب بإعادة  ة ذات األنابيب والزعانف لكي تنظر فيھ ة لتصنيع المبادالت الحراري اللجن
  .التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين

  )61/45المقرر (

ادل الحراريأھلية خالل مناقشة مدى و  -109 زة التب ل مشروعات تحويل مرافق تصنيع أجھ ى أن للتموي ، أشير إل
للصناعات  البتراءفي شركة تصنيع المبادالت الحرارية لتحويل المتمثلة في مستوى التكاليف اإلضافية مسألة المعلقة ال

ى حين. الھندسية في األردن لم تُحل بعد رر  وإل ا للمق ألة، وفق ذه المس رار بشأن ھ اذ ق اك )ب(60/41اتخ ، سيكون ھن
  .المشروعھذا تأخير إضافي في تنفيذ 

روعات  )ج( نقّح لمش وذج الم واد  النم ة الم ط إدارة إزال ات خط ةكلوروفلوروالھيدرواتفاق رران ( كربوني المق
  )0/46  6و) ب(59/16

ةعرض  -110 ة األمان ة  ت ممثل ى واقتُ. UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/52الوثيق ديالت عل ن التع دد م رح ع
  .الوثيقة هھذبمشروع النموذج المنقح الوارد في المرفق الثاني 

  :ما يلي التنفيذية اللجنة قررتو  -111

نقح،   )أ( وارد في المرفق  بصيغتهأن توافق على النموذج الم ة، وال ر،  عشر سادسالالمعدل ذا التقري بھ
ع واد  كمرج ة الم ط إدارة إزال ق بخط ة يتعل ة التنفيذي د واللجن ين أي بل اق ب ياغة اتف لص

تقررت تقديم خطط لبلدان التي وبالنسبة لالھيدروكلوروفلوروكربونية؛  النظر في  مقطاعية، سوف ي
  ھذه الخطط على أساس فردي؛

ة بحيث أن تطلب أن تحدد مشاريع االتفاقات في ال  )ب( ديم الشرائح النھائي تم مستقبل الجدول الزمني لتق ي
الغ ادة  اإلب تھالك بموجب الم ام  7عن االس ال لع ول مونتري ى  2013من بروتوك ة عل ل الموافق قب

  الشريحة األخيرة من االتفاق؛

االابتداء من  ،للجنة التنفيذية في االجتماع األول من كل سنةا تزويدأن تطلب إلى األمانة   )ج(  ،2012م ع
ع قائمة ب ة لجمي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ديھا خط أساس من استھالك الم ي ل دان الت درهالبل  ق

ل  360 ا وأق ا متري ك طن ن ذل واد م ة الم ا إلدارة إزال ق عليھ ة مواف ديھا خط ي ل والت
ة، و بتھا اإلالھيدروكلوروفلوروكربوني ة نس ى عين ارة إل ى 20ش ة عل دان المدرج ن البل ة م ي المائ  ف

ال  منتحقق ال ألغراضالموافقة على ھذه العينة من للجنة التنفيذية ا لتمكينالقائمة  د الامتث ي بل المعن
  تلك السنة؛في التفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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دأال تشترط   )د( ة للبل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم اق خطة إدارة إزال ان إجراء تحقق بموجب اتف
  البلدان المدرجة في العينة؛ فيما عداالقائمة تلك المدرجة على 

إدراج  اتأن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة التي تقوم بدور الوكالة الرئيسية فيما يتعلق باالتفاق  )ھ(
التحقق في  ديالالالتكاليف ذات الصلة ب رامج تع ى ب اعملت عل ديم التحقق ذي  ،في نفس السنة ھ وتق

 .لة بالتزامن مع طلب الشريحة في السنة التاليةالص

 )61/46المقرر (

دروكلوروفلوروكربون  )د(  ط 141-االستھالك الناشئ عن الھي ات الرغاوى سابقة الخل ب الموجود في كيماوي
  )60/50و 59/12المقرران ) (البوليوالت(

إلى أھمية الموضوع وبالنظر . UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/53عرضت ممثلة األمانة الوثيقة   -112
ب في البوليوالت 141- والرغبة في ضمان أن تستفيد جميع المؤسسات المؤھلة المستخدمة للھيدروكلوروفلوروكربون

السابقة الخلط من مساعدة الصندوق المتعدد األطراف، أنشأت اللجنة فريقا لالتصال، بتيسير من كندا، يضم أعضاء 
عن الوكاالت المنفذة، لمناقشة مسألة األھلية، إلى أمانتي الصندوق واألوزون ولين عن اللجنة المھتمين باألمر، وممث

، مدخال في اعتباره المناقشات التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/53جانب المسائل األخرى المثارة في الوثيقة 
ية لألطراف في أجرتھا األطراف في بروتوكول مونتريال خالل االجتماع الثالثين للفريق العامل المفتوح العضو

  .2010حزيران /بروتوكول مونتريال في يونيه

  :اللجنة التنفيذية ما يلي قررتوبعد تلقي تقرير فريق االتصال،   -113

بشأن االستھالك الناشئ عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/53أن تحيط علما بالوثيقة   ) أ(
) البوليوالت(لط ب الموجود في كيماويات الرغاوى سابقة الخ141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ؛)60/50و 59/12المقرران (

 البوليوالت السابقة الخلطالموجود في نظم  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربوناثبات أن ازالة   ) ب(
، قد كانت ازالة مؤھلة 7أو المصنوعة محليا و التي تعتبر استھالكا بموجب المادة /المستوردة و

 .ادئ التوجيھية القائمةللمساعدة وفقا للمب

ب الموجود في البوليوالت السابقة الخلط، الذي 141-فيما يتعلق باستيراد الھيدروكلوروفلوروكربون  )ج(
التي ترغب  5، أن تطلب إلى البلدان العاملة في إطار المادة 7لم يتم حسابه كاستھالك بموجب المادة 

  :في التماس المساعدة إلغراض القضاء على ھذه الواردات

اتيجية الشاملة لخططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد أن تدرج في االستر  )1(
ية بجميع مؤسسات الرغاوي المنشأة قبل رشادالھيدروكلوروفلوروكربونية قائمة إ

التي تستخدم نظم البوليوالت المستوردة، بما في ذلك كميات  2007أيلول /سبتمبر 21
  ب المشتملة عليھا؛141-الھيدروكلوروفلوروكربون

في استھالك المواد  يعيجمتنقطة البداية للخفض الأن تدرج في   )2(
ب السنوية التي تشتمل 141-كمية الھيدروكلوروفلوروكربونالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  ؛2009-2007عليھا نظم البوليوالت المستوردة خالل الفترة 

طة أن تدرج أيضا في خططھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خ  )3(
ب في نظم البوليوالت 141-قطاعية لإلزالة الكاملة الستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

، آخذة بعين االعتبار السابقة الخلط المستوردة، تغطي فيھا التكلفة والجدول الزمني للتمويل
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قد  ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةدأن حصة البوليوالت المستوردة في خطة إ
، وعلى أساس أن كميات 2015لى دعم في إطار جدول زمني يتجاوز العام تحتاج إ

ب في نظم البوليوالت السابقة الخلط المستوردة التي لم 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
تدرج في االستراتيجية الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لن 

  .تكون مستحقة للتمويل

يتم فيه تحويل ي خطتھا القطاعية التزاما من البلد بأن يطبق، بحلول الوقت الذي أن تدرج ف  )4(
، إلى تكنولوجيا غير معتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربونآخر مصنع إلنتاج الرغاوي 

أو استخدام نظم البوليوالت السابقة الخلط المعتمدة على /أنظمة أو سياسات لحظر استيراد و
  ب؛141-ونالھيدروكلوروفلوروكرب

التي لديھا مؤسسات مؤھلة تقوم بتصنيع نظم البوليوالت  5أن تقدم لألطراف العاملة في إطار المادة   )د(
ب المساعدة المحسوبة على أساس -141السابقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون 

ن نقطة البداية ب المباع محليا، على أساس أن يخصم م141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
ب للمؤسسات القائمة بتصنيع نظم 141-االستھالك الكامل من الھيدروكلوروفلوروكربون

  .البوليوالت السابقة الخلط

  )61/47المقرر (

  

  تقرير الفريق الفرعي حول قطاع اإلنتاج: من جدول األعمال 11البند 
  

من حل جميع المسائل بعد ن الفريق لم يتمكن أبقطاع اإلنتاج ب المعنيالفريق الفرعي  منظم اجتماع فادأ  -114
لكي يتمكن من تقديم تقرير إلى  يةكربونھيدروكلوروفلوروالمواد النتاج إالمعلقة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيھية لقطاع 

الستين بمواصلة مناقشاته وضمان االنتھاء منھا قبل االجتماع الثاني والفريق الفرعي ووعد . للبت فيهاللجنة التنفيذية 
  .للجنة التنفيذية

  
  

  )57/39المقرر (عمل اللجنة التنفيذية  :من جــــدول األعمـــــال 12البند 

ر . UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/55الوثيقة  ت ممثلة األمانةعرض  -115 وأبرزت المناقشة عبء العمل الكبي
يادمين خالل العامين الق واألمانة والوكاالت المنفذة المنوط باللجنة التنفيذية ى من للنظر ف خطط إدارة  الشريحة األول

ين  ن لتمك ت ممك رب وق ي أق ط ف ذه الخط ى ھ ة عل ى الموافق ة إل ة والحاج واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال
  .2013تبدأ في عام سوف من تلبية تدابير مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي  5األطراف العاملة بالمادة 

  : ما يلي التنفيذية اللجنة رترقو  -116

على  2013و  2012و 2011 األعوام اإلبقاء على الوضع الراھن بعقد ثالثة اجتماعات سنويا خالل  )أ(
  األقل؛

اء العمل  2013في أول اجتماع يعقد في  ةسنويالاستعراض مسألة عدد االجتماعات   )ب( ى أعب بالنظر إل
واد الھيد ة الم ط إدارة إزال لة بخط ك ذات الص ي تل رى ف ائل أخ ة وأي مس روكلوروفلوروكربوني

  المرحلة؛

 )61/48المقرر (
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  2009الحسابات المؤقتة لعام  :من جــــدول األعمـــــال 13البند 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/56الوثيقة ت ممثلة األمانة عرض  -117

  :التنفيذية اللجنة قررتلوثيقة، ل ھاوعقب عرض  -118

ا  )أ( ا بحس يط علم ام أن تح ة لع ندوق المؤقت ة  2009بات الص ي الوثيق واردة ف ال
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/56؛  

اأن   )ب( ة  أيضا تحيط علم ديالت الناتجة عن عملي ار التع ة إلظھ ين الخزان ي اتخذھا أم اإلجراءات الت ب
  ؛2008تسوية حسابات عام 

ة  2009لعام ف للصندوق المتعدد األطراالنھائية الحسابات أن ب تحيط علما كذلكأن   )ج( ى اللجن ستقدم إل
  .الثاني والستين ھاجتماعيذية في االتنف

  )61/49المقرر (
  

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثاني والعشرين لألطراف في : من جدول األعمال 14البند 
  بروتوكول مونتريال

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/57الموظفين الوثيقة  ةكبير تعرض  -119

  
  :ما يلياللجنة التنفيذية  قررتوعقب العرض،   -120

تحيط علما بمشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول أن   )أ(
  ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/57(مونتريال إلى االجتماع الثاني والعشرين لألطراف 

على ضوء المناقشات التي عقدت والمقررات ية في صيغته النھائالتقرير  بوضعلألمانة  تأذنأن   )ب(
  .في االجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية تتخذتي اال

 )61/50المقرر (

 
  مسائل أخرى :من جدول األعمال 15البند 

  نيبال

ة  قدمت ممثلة  -121 د الوثيق ي تUNEP/OzL.Pro/ExCom/61/Inf.3الھن ال اشرح ، الت لوضع الحالي في نيب
ي و بب ف دم الس ىع د عل د بع ذا البل ديق ھ اغ تص ديل كوبنھ ا يتع قن فيم هبخط تعل ة إل ت واد دارة إزال الم
 . لھيدروكلوروفلوروكربونيةا

 :اللجنة التنفيذية ما يليقررت مناقشة، وبعد إجراء   -122

الواردة في الوثيقة ھا رسالتأن توجه الشكر إلى حكومة نيبال على   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/Inf.3 رة إزالة المواد داإلخطة في النظر بشكل خاص  أنبش

 ؛شواغلعنه من  أعربعلًما بما  أن تحيط، والھيدروكلوروفلوروكربونية
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التي تقتضي التصديق على تعديل كوبنھاغن المبادئ التوجيھية الحالية للجنة التنفيذية  أن تؤكد مجددا  )ب(
 ية؛وفلوروكربونالھيدروكلور الموادإزالة ى لعالمساعدة من أجل تلقي 

للجنة إلى ان بأسرع ما يمكن وتقديم تعھد غتعديل كوبنھا التصديق علىحث حكومة نيبال على أن ت  )ج(
 موعد ُمحدد؛ لقيام بذلك في باالتنفيذية 

لنيبال في االجتماع الثاني والستين  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد في خطة إدارة إزالة  أن تنظر )د(
التصديق على تعديل ة في ضوء أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالتزام نيبال بللجنة التنفيذي
 .بروتوكول مونتريالل اوفق يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إزالة مركبات كوبنھاغن و

  )61/51المقرر (

  ھايتي

يم 2010حزيران /يونيه 29إلى  28من في الفترة ھا اليونيب إلى ھايتي أبلغ ممثل اليونيب عن بعثة نظم  -123 ، لتقي
هوقدرة البلد على الوفاء بالتزاماته بموجب بروت ذي عانى من دمر ال زال الم ال عقب الزل ى أن إ وأشار. كول مونتري ل

وحظ . قبل وقوع الزلزال نحو الوفاء بالتزاماتھا بموجب البروتوكول التقدم رز بعضحكانت تھايتي  ة، ل وخالل البعث
ون في ظروف القد ُدمر وأن أعضاء  ةاألوزون الوطنيوحدة أن مكتب  ة الوحدة يعمل رغم من  .بةوصعبالغ ى ال وعل

د كما أشار الممثل إلى أن . ما في وسعھا للوفاء بالتزاماتھا لذلك، ال تزال وحدة األوزون الوطنية تبذل ك زيادة كبيرة ق
ايتيمعدات امن قطع الوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية طرأت على ما تستورده  م  لتبريد إلى ھ وأن من المھ

  .خرىاألقديمة التكنولوجيا المراقبة دخول المواد المستنفدة لألوزون و

ادا،   -124 ل غرين رح ممث رض، اقت ب الع كوعق ي ذل ده ف د وأي دأعضاء، ة ع دعم للبل تويات ال ادة مس داد  ،زي وإع
ال ال لبروتوكول مونتري ى االمتث ايتي عل ِرح. استراتيجية لمساعدة ھ اني تنظر أن أيضا  واقت ا الث ة في اجتماعھ اللجن

  .مزيد من المساعدةحاجة إلى بوالستين فيما إذا كانت ھايتي 

  :ما يلي اللجنة التنفيذية قررت، اتوعقب المناقش  -125

دوالر أمريكي كمساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي في  20 000مبلغ  قديمأن توافق على ت  )أ(
الظروف التي تواجه وحدة األوزون الوطنية في بعين االعتبار أخذ وأن ت ،ةاستثنائي بصفةھايتي 

  ؛2010البنية التحتية للبلد في عام الزلزال ب ألحقهھايتي بعد التدمير الذي 

أن تطلب إلى اليونيب، بوصفه الوكالة الرئيسية، أن يقدم في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية   )ب(
  .البلد على العودة إلى مستوى التنفيذ السابق للزلزالھذا ل لمساعدة استراتيجية وخطة عم

  )61/52المقرر (

  تواريخ وأماكن االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين للجنة التنفيذية

ادردا على طلب من أحد أعضاء اللجنة، أ  -126 رة الموظفين ت ف دني  بكبي ران الم ة للطي ة الدولي أن مرافق المنظم
ه يمكن أن 2010كانون األول /ديسمبر 3تشرين الثاني إلى /نوفمبر 29متاحة في الفترة من اآلن حت أصب اء علي ، وبن

اني والستين  اع الث واريخ االجتم ى  22من (تتغير ت وفمبر 26إل اني/ن أن  .)تشرين الث ا ب ة أيًض ة التنفيذي وأبلغت اللجن
اع الثالث والستين  ة االجتم ة لبداي واريخ المحتمل اليالت ل 4آذار أو /مارس 28 :كالت ل نيسان  11نيسان أو /أبري أبري

اع فرو، 2011 واريخ اجتم وحق العمل يلكن القرار النھائي سيتوقف على ت لألطراف في بروتوكول  العضوية المفت
ديم  وأضافت أنه جرى حث األمانة على اختيار تاريخ من السنة مبكر قدر اإلمكان ألن .مونتريال وعد ممن المتوقع تق

 .2011اجتماع األطراف في 
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ة،   -127 د المناقش ررتوبع ة  ق ة التنفيذي ن أن تاللجن رة م ي الفت ال ف ي مونتري تين ف اني والس ا الث د اجتماعھ عق
 .60/51بالتالي تعديل المقرر ، و2010كانون األول /ديسمبر 3تشرين الثاني إلى /نوفمبر 29

)61/53المقرر (  

  د التقريراعتما: من جدول األعمال 16البند 

اعتمــدت اللجنــة التنفيذيــة تقريـرھا على أساس مشــروع التقريــر الوارد في الوثيقــة   -128
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/L.1.  

  

  اختتام االجتماع: من جدول األعمال 17البند 

يوم الجمعة  من مساء 4:30بعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة   -129
  .2010تموز /يوليــه 9

 

 

 

 

 

 



Annex I
الصفحة 1

الدخل
: اإلسهامات التي وصلت

          2,306,053,481    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة
               50,395,499    أذونات الصرف الموجودة

             132,316,032    التعاون الثنائي
             200,159,672    الفوائد المكتسبة

                 1,198,947    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى
               12,542,913    دخول متنوعة 

          2,702,666,544مجموع الدخل

تخصيصات *واحتياطيات
       594,602,650برنامج األمم المتحدة االنمائي .

       178,996,361برنامج األمم المتحدة للبيئة.
       569,229,833منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

    1,024,181,063البنك الدولي .
           1,198,947مشروعات غير محددة 

                      -ناقص التصحيحات
          2,368,208,854مجموع التخصيصات للوآاالت المنفذة

(2010 -1991) تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية
2012                78,789,450     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام

                 3,550,550  أجر أمانة الخزانة (2010-2003)  
(2009-1999)                  2,941,754تكاليف الرصد و التقييم
(2005-1998)                     909,960تكاليف المراجعة التقنية

(2004-2003) تكاليف استراتيجية االعالم
 2004                     104,750   بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام

             132,316,032التعاون الثنائي
احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

              (34,880,158)    خسائر /مكاسب في القيمة

          2,551,941,192مجموع التخصيصات واالحتياطات

100,329,853أموال نقدية
أذونات صرف:  

20109,537,874
201115,029,524
201211,202,696
20134,628,013

9,997,392غير مجدول
50,395,499               

             150,725,352الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة
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* تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها 
الوآاالت المنفذة بعد. وتعكس أرقام جرد األمانة بشأن المبالغ الصافية الموافق عليها. ويجري استعراض هذه األرقام 

في تمرين التسوية الجاري.

المرفق األول
الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

الجدول األول: حالة الصندوق من 1991-2010 (بالدوالرااألمريكي)
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2010 - 2008200920101991 - 20081991-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,4802,414,366,078133,342,202133,129,9612,680,838,242إسهامات متعهد بها

وصلت / 206,290,209381,555,255412,580,770407,967,672417,388,991329,496,2872,155,279,18598,279,59752,494,6992,306,053,481دفعات نقدية

4,366,25511,909,81421,699,58621,315,39948,181,29119,098,367126,570,7122,764,8822,980,438132,316,032مساعدة ثنائية

000009,104,0309,104,03027,407,42813,884,04150,395,499إذونات صرف

210,656,464393,465,069434,280,356429,283,071465,570,282357,698,6852,290,953,927128,451,90669,359,1792,488,765,012مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,64240,569,9090216,32040,786,229إسهامات متنازع فيها

24,272,77731,376,27838,286,65310,716,9308,429,71810,329,796123,412,1514,890,29663,770,783192,073,229تعهدات غير مسددة

%92.84%52.10%96.33%94.89%97.19%98.22%97.56%91.90%92.61%89.67نسبة المدفوعات إلى التعهدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,814195,393,7574,403,437362,478200,159,672الفوائد المكتسبة

1,198,9471,198,947001,198,947دخــل اضافــي

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1849,851,7101,741,884949,31912,542,913إيرادات متنوعة

217,422,212423,288,168480,189,470484,354,955486,330,908405,812,6302,497,398,341134,597,22770,670,9762,702,666,544مجموع الدخل

2010 - 2008200920101991 - 20081991-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراآمة

234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,4802,414,366,078133,342,202133,129,9612,680,838,242مجموع التعهدات 

210,656,464393,465,069434,280,356429,283,071465,570,282357,698,6852,290,953,927128,451,90669,359,1792,488,765,012مجموع الدفعات

%92.84%52.10%96.33%94.89%97.19%98.22%97.56%91.90%92.61%89.67نسبة المدفوعات إلى التعهدات

217,422,212423,288,168480,189,470484,354,955486,330,908405,812,6302,497,398,341134,597,22770,670,9762,702,666,544مجموع الدخل

24,272,77731,376,27838,286,65310,716,9308,429,71810,329,796123,412,1514,890,29663,770,783192,073,229مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%7.16%47.90%3.67%5.11%2.81%1.78%2.44%8.10%7.39%10.33آنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من بلدان 
ذات االقتصاد االنتقالي

24,272,77731,376,27832,614,3939,811,7987,511,9836,366,431111,953,6602,946,5373,352,489118,252,686

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

10.33%7.39%6.90%2.23%1.58%1.73%4.64%2.21%2.52%4.41%

XVI/39.التحاد الروسي ، سلوفاآيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوآرانيا ، أوزبكستان و ترآمانستــــــا ن الى حــــــد 2004 طبقــــا للمقــ
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مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي هي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمهورية التشيكية ، استوانيا ، هنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 الجدول 2: موجز حالة اإلسهامات واإليرادات األخرى في الفترة 1991- 2010

حتى 30 جوان  / حزيران2010  
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اسهامات الطرف
أذونات تعاون ثنائيدفعات نقديةمتفق عليها

الصرف
اسهامات 
غير مسددة

خسائر/مكاسب 
الصرف المبلغ 
السلبي=مكسب

21,8168,8680012,9480أندورا
50,993,24649,721,3391,271,90700786,082استراليا  *

1,026,079-28,385,05128,253,261131,79000النمسا
885,741311,68300574,0590أذربيجان
2,725,2730002,725,2730بيالروس
35,169,91435,169,914000597,273بلجيكا
1,217,5751,217,5750000بلغاريا

4,305,409-94,492,34880,080,74610,340,73204,070,870آندا  * 
486,621415,3960071,2250قبرص

7,608,4557,360,435248,02000109,087الجمهورية التشيكية
1,048,571-23,170,19623,009,143161,05300الدانمرك
244,963219,0620025,9013,432استونيا
783,278-18,231,47517,779,605451,87000فنلندا
17,391,451-204,964,091170,150,91814,701,3359,997,39310,114,445فرنسا
3,395,238-2,338,200-299,477,339227,502,17943,552,25430,761,106ألمانيا
1,657,738-14,512,79413,162,389001,350,404اليونان
76,259-4,914,6114,458,16646,4940409,951هنغاريا
1,047,6581,047,65800022,369آيسلندا
8,688,8078,688,807000428,027آيرلندا
10,889,5853,824,671152,46206,912,4520اسرائيل
160,336,772142,568,85714,869,10802,898,8083,291,976ايطاليا
530,189,232507,710,66016,970,16705,508,4060اليابان
286,549286,5490000الكويت
2,483-450,832450,7790053التفيا

257,652257,6520000ليختنشتاين
688,510195,54300492,9670ليتوانيا

93,761-2,349,3792,349,379000لكسمبرغ
153,269125,7500027,5190مالطة
1,388-182,818182,818000موناآو
54,000,82254,000,8220000هولندا

7,699,2077,699,206000215,134نيوزيلندا
20,282,42120,282,421000151,511النرويج

16,91516,9150000بنما
9,147,0117,066,002113,00001,968,0090بولندا

12,067,6059,419,794101,70002,546,111198,162البرتغال
326,748213,43500113,313رومــانيا

103,131,225000103,131,2250االتحاد الروسي
531,221459,24571,976000سنغافورة
2,314,5692,298,04616,523000سلوفاآيا
1,250,0001,250,0000000سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب افريقيا
1,077,461-79,439,93972,316,4823,211,84403,911,613اسبانيا
576,965-35,920,36534,091,9881,828,37700السويد
1,680,340-39,171,32537,258,0951,913,23000سويسرا

104,88518,0860086,7990طاجيكستان
293,2455,76400287,4810ترآمانستان  **

9,144,8461,082,925008,061,9200أوآرانيا
559,639559,6390000االمارات العربية المتحدة

7,566,790-179,344,061168,027,306565,000010,751,755المملكة المتحدة
618,598,275559,525,21121,567,1919,637,00027,868,8730الواليات المتحدة األمريكية

677,654188,60600489,0480أوزبكستان
34,880,158-2,680,838,2422,306,053,481132,316,03250,395,499192,073,229المجموع الفرعي

40,786,22900040,786,229  إسهامات متنازع فيها***
2,721,624,4712,306,053,481132,316,03250,395,499232,859,458المجموع 

*

**

***

بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوآول مونتريال السادس و السادس عشر على 
التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف ترآمانستان آبلد عامل بموجب المادة الخامسة  في سنة 2004  و بالتالي من 

المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساهمته  لسنة 2005 البالغة قيمتها  5.764  دوالر أمريكي .
 المبالغ الخاصة بفرنسا و أللمانيا و ايطالياو اليابان و المملكة المتحدة بدون اسهامات 1996 تظهر هنا من أجل 

التسجيل فقط آما يظهر مبلغ الواليات المتحدة األمريكية بدون اسهامات عامي 2007 و 2008. و المبلغ االضافي 
لـ216.320 دوالر أمريكي يظهر في جدول االسهامات لعام 2010.

 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و آندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع 39 باألخذ باالعتبار تسوية 
قامت بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع 40 و هي تشير الى 1.208.219 و 6.449.438 

دوالر أمريكي عوض 1.300.088 و 6.414.880 على التوالي.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
 الجدول 3: موجز حالة اإلسهامات  في الفترة 2010-1991

حتى 30 جوان  / حزيران2010  
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Annex I2010 حالة االسهامات لعام :4 الجدول
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اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

12,94812,948أندورا
2,892,7112,892,7110أستراليا
1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان
32,37532,375بيالروس
1,783,8651,783,8650بلجيكا
32,37532,3750بلغاريا
4,819,027887,9223,931,105آندا

71,22571,225قبـــرص
454,869363,90490,9650الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك
25,90025,900استونيا
912,976912,9760فنلندا
10,199,76010,199,760فرنسا
(305,008)13,884,041305,00813,884,041ألمانيا 
964,777964,777اليونان
394,976394,976هنغاريا
59,89459,8940آيسلندا
720,345720,3450آيرلندا
678,257678,257اسرائيل
8,221,6456,577,316237,3001,407,029ايطاليا
(67,800)26,910,14426,411,701566,243اليابان
29,13829,08553التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين
50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ
27,51927,519مــالطــة
4,8564,8560موناآو
3,031,9243,031,9230هولندا

414,401414,4010نيوزيلندا
1,265,8651,265,8650النرويج
810,995810,995بولندا

853,083853,083البرتغال
113,313113,313رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي
101,981101,9810سلوفاآيا
155,400155,4000سلوفينيا
4,804,458893,0003,911,458اسبانيا
1,733,6841,733,6840السويد
1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان
72,84472,844أوآرانيا

10,751,75510,751,755المملكة المتحدة
29,117,0131,248,14027,868,873الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان
133,129,96152,494,6992,980,43813,884,04163,770,783المجموع الفرعي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58
Annex I
الصفحة 5

اسهامات متفق الطرف
عليها

اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقدية
مسددة

8,8688,8680أندورا
2,892,7112,892,7110أستراليا
1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان
32,37532,375بيالروس
1,783,8651,783,8650بلجيكا
32,37532,3750بلغاريا
4,819,0274,579,82199,440139,765آندا

71,22571,2250قبـــرص
454,869363,90490,9650الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك
25,90025,9000استونيا
912,976912,9760فنلندا
(85,315)10,199,760287,6829,997,393فرنسا
(1,974,067)13,884,0412,314,0071,974,06711,570,034ألمانيا 
964,777579,149385,628اليونان
394,976380,00014,976هنغاريا
59,89459,8940آيسلندا
720,345720,3450آيرلندا
678,257678,257اسرائيل
8,221,6456,687,842152,5501,381,252ايطاليا
26,910,14426,749,966160,1780اليابان
29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين
50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ
27,51927,5190مــالطــة
4,8564,8560موناآو
3,031,9243,031,9240هولندا

414,401414,4010نيوزيلندا
1,265,8651,265,8650النرويج
810,995810,995بولندا

853,083853,083البرتغال
113,313113,3130رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي
101,981101,9810سلوفاآيا
155,400155,4000سلوفينيا
4,804,4584,239,303565,155اسبانيا
1,733,6841,733,6840السويد
1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان
72,84472,844أوآرانيا

10,751,75510,751,7550المملكة المتحدة
29,333,33323,493,3335,840,0000الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان
133,342,20298,279,5972,764,88227,407,4284,890,296المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

حزيران2010  / 30 جوان  حتى
2009 حالة االسهامات لعام :5 الجدول
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6 الصفحة

اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليهاالطرف

2,660,1432,660,1430أستراليا
1,435,3411,435,3410النمسا

8,3558,355أذربيجان
30,07730,077بيالروس
1,786,2391,786,2390بلجيكا
28,40628,4060بلغاريا
4,700,3663,760,293940,0730آندا

65,16765,1670قبـــرص
305,783305,7830الجمهورية التشيكية

1,199,7381,199,7380الدانمرك
20,05120,0510استونيا
890,613890,6130فنلندا
10,075,7939,148,063842,98084,750فرنسا

14,473,7192,894,7442,953,9202,894,7445,730,311ألمانيا *
885,600885,6000اليونان
210,539210,5390هنغاريا
56,81256,8120آيسلندا
584,830584,8300آيرلندا
780,331114,356665,975اسرائيل
8,162,5624,665,8051,521,9941,974,763ايطاليا
(33,900)29,362,66729,362,66733,900اليابان
25,06425,0640التفيا

8,3558,3550ليختنشتاين
40,10340,103ليتوانيا

128,663128,6630لكسمبرغ
23,39323,3930مــالطــة
5,0135,0130موناآو
2,823,8961,671,6871,152,209هولندا

369,279369,2790نيوزيلندا
1,134,5711,134,5710النرويج
770,305424,287346,018بولندا

785,344785,344البرتغال
100,122100,1220رومــانيا

1,838,0391,838,039االتحاد الروسي
85,21885,2180سلوفاآيا
137,017137,0170سلوفينيا
(565,000)4,210,7794,044,217731,562اسبانيا
1,667,6021,667,6020السويد
(88,787)2,000,1201,997,21891,689سويسرا

1,6711,671طاجيكستان
65,16765,167أوآرانيا

10,237,87510,237,8750المملكة المتحدة
(0)11,780,7497,983,7493,797,000الواليات المتحدة األمريكية**

23,39323,393أوزبكستان
115,984,87190,004,1667,230,4746,691,74412,058,487المجموع الفرعي

17,581,91800017,581,918  إسهامات متنازع فيها**
133,566,78990,004,1667,230,4746,691,74429,640,405المجموع

مونتريال بروتوآول لتنفيذ األطراف المتعدد للصندوق االستئماني الصندوق

حزيران2010  / 30 جوان  حتى

 ا* المساعدة الثنائية البالغة 572.817 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الحادي والخمسين والتي تم تطبيقها في 2008

ا** رصيد اسهام  متنازع فيه للواليات المتحدة األمريكية البالغ 32.471.642 دوالر أمريكي الذي تم تطبيق 14.889.724 منه عام 2007. 

2008 حالة االسهامات لعام :6 الجدول

.2008 353.814 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثاني والخمسين والتي تم تطبيقها في و



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58
Annex I
الصفحة 7

اسهامات متفق الطرف
عليها

اسهامات غير أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقدية
-مسددة

7,980,4297,850,479129,95000أستراليا
4,306,0234,306,023000النمسا

25,06400025,064أذربيجان
90,23100090,231بيالروس
5,358,7185,358,718000بلجيكا
85,21885,218000بلغاريا
14,101,09812,469,2091,631,88900آندا

195,500195,500000قبــرص
917,348917,348000الجمهورية التشيكية

3,599,2143,599,214000الدانمرك
60,15460,154000استونيا
2,671,8402,671,840000فنلندا
30,227,38027,778,4252,357,630091,325فرنسا

* (59,124)43,421,15629,429,8948,743,3555,307,030ألمانيا
2,656,8011,527,311001,129,490اليونان
631,617631,617000هنغاريا
170,436170,436000آيسلندا
1,754,4911,754,491000آيرلندا
2,340,9930114,35602,226,637اسرائيل
24,487,68719,590,1424,787,0180110,527ايطاليا
(96,050)88,088,00088,088,00096,0500اليابان
75,19275,192000التفيا

25,06425,064000ليختنشتاين
120,308000120,308ليتوانيا

385,988385,988000لكسمبرغ
70,18070,180000مــالطــا
15,03815,038000موناآو
8,471,6878,471,687000هولندا

1,107,8361,107,836000نيوزيلندا
3,403,7133,403,713000النرويج
2,310,9161,964,89700346,019بولندا

2,356,0311,516,08500839,946البرتغال
100,122100,122000رومــانيــا

5,514,1160005,514,116االتحاد الروسي
255,654255,654000سلوفاآيا
411,052411,052000سلوفينيا
(569,400)12,632,33812,470,176731,5620اسبانيا
5,002,8075,002,807000السويد
6,000,3615,203,789506,5570290,015سويسرا

5,0130005,013طاجيكستان
195,500000195,500أوآرانيا

30,713,62530,713,625000المملكة المتحدة
(1)55,616,35851,819,35903,797,000الواليات المتحدة األمريكية**

70,18000070,180أوزبكستان
368,028,480329,496,28719,098,3679,104,03010,329,796المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
2008-2006 حالة االسهامات للفترة :7 الجدول

حزيران2010  / 30 جوان  حتى

 ا* المساعدة الثنائية البالغة 572.817 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الحادي والخمسين والتي تم تطبيقها في 2008
و 353.814 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثاني والخمسين والتي تم تطبيقها في 2008 بالنسبة أللمــانيا.
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم 
المتحدة االنمائي

هاء
برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
د+ه+و+ز+ح=ط      أمين الصندوق

المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

000آندا

9,997,3939,997,3939,997,3939,997,393فرنسا

30,761,10630,761,10630,761,10630,761,106ألمانيا

000هولندا

000المملكة المتحدة

9,637,0009,637,0009,637,0009,637,000الواليات المتحدة األمريكية

050,395,49950,395,499000050,395,49950,395,499المجموع

الجدول 8: حالة أذونات الصرف حتى  30 جوان  / حزيران  2010

 أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوآاالت المنفذة التي تحتفظ لهايحتفظ بها

البلد



25/10/2004 2004 آندا دوالر آندي 6,216,532.80                   3,963,867.12          09/11/2004 IBRD 6,216,532.80                        19/01/2005 5,140,136.76                       1,176,269.64                           
21/04/2005 2005 آندا دوالر آندي 6,216,532.78                   3,963,867.12          Nov. 2005 أمين الخزانة 6,216,532.78                        Nov. 2005 5,307,831.95                       1,343,964.83                           
22/12/2006 2006 آندا دوالر آندي 4,794,373.31                   3,760,292.79          19/01/2007 أمين الخزانة 4,794,373.31                        19/01/2007 4,088,320.38                       328,027.59                              
27/06/2008 2008 آندا دوالر آندي 4,794,373.31                   3,760,292.79          19/09/2008 أمين الخزانة 4,794,373.31                        19/09/2008 4,492,899.74                       732,606.95                              
12/06/2009 2009 آندا دوالر آندي 3,834,018.00                   3,855,221.70          10/12/2009 أمين الخزانة 3,834,018.00                        10/12/2009 3,608,827.18                       (246,394.52)                             

31/12/2004 2004 فرنسا يورو 10,597,399.70                 9,784,322.50          28/09/2006 أمين الخزانة 10,597,399.70                      28/09/2006 12,102,125.26                     2,317,802.76                           
18/01/2006 2005 فرنسا يورو 11,217,315.23                 10,356,675.50        28/09/2006 أمين الخزانة 11,217,315.23                      28/09/2006 12,810,062.64                     2,453,387.14                           
20/12/2006 2006 فرنسا يورو 7,503,239.54                   9,342,968.43          31/07/2007 أمين الخزانة 7,503,239.54                        31/07/2007 10,249,425.21                     906,456.78                              

Dec.2007 2007 فرنسا يورو 7,483,781.61                   9,287,393.43          16/09/2008 أمين الخزانة 7,483,781.61                        16/09/2008 10,629,963.40                     1,342,569.97                           
Dec.2008 2008 فرنسا يورو 7,371,509.51                   9,148,063.43          08/12/2009 أمين الخزانة 7,371,509.51                        08/12/2009 10,882,559.47                     1,734,496.04                           

Oct.2009 2009 فرنسا يورو الرصيد          9,997,393.30                   6,568,287.40 أمين الخزانة

09/08/2004 2004 ألمانيا BU 104 1006 01 دوالر أمريكي 18,914,439.57                 18,914,439.57        03/08/2005 أمين الخزانة 6,304,813.19                        03/08/2005 6,304,813.19                       -                                           
11/08/2006 أمين الخزانة 6,304,813.19                        11/08/2006 6,304,813.19                       -                                           
16/02/2007 أمين الخزانة 3,152,406.60                        16/02/2007 3,152,406.60                       -                                           
10/08/2007 أمين الخزانة 3,152,406.60                        10/08/2007 3,152,406.60                       -                                           

18,914,439.57                      

08/07/2005 2005 ألمانيا BU 105 1003 01 دوالر أمريكي 7,565,775.83                   7,565,775.83          18/04/2006 أمين الخزانة 1,260,962.64                        18/04/2006 1,260,962.64                       -                                           
11/08/2006 أمين الخزانة 1,260,962.64                        11/08/2006 1,260,962.64                       -                                           
16/02/2007 أمين الخزانة 1,260,962.64                        16/02/2007 1,260,962.64                       -                                           
10/08/2007 أمين الخزانة 1,260,962.64                        10/08/2007 1,260,962.64                       -                                           
12/02/2008 أمين الخزانة 1,260,962.64                        12/02/2008 1,260,962.64                       -                                           
12/08/2008 أمين الخزانة 1,260,962.63                        12/08/2008 1,260,962.64                       -                                           

7,565,775.83                        

10/05/2006 2006 ألمانيا BU 106 1004 01 يورو 11,662,922.38                 14,473,718.52        
2,412,286.41          28/02/2007 أمين الخزانة 1,943,820.40                        28/02/2007 2,558,067.65                       145,781.24                              
2,412,286.41          10/08/2007 أمين الخزانة 1,943,820.40                        10/08/2007 2,681,305.85                       269,019.44                              
2,412,286.42          12/02/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                        12/02/2008 2,821,066.54                       408,780.12                              
2,412,286.42          12/08/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                        12/08/2008 2,930,114.87                       517,828.45                              
2,412,286.42          17/02/2009 أمين الخزانة 1,943,820.40                        17/02/2009 2,492,560.89                       80,274.47                                
2,412,286.44          12/08/2009 أمين الخزانة 1,943,820.38                        12/08/2009 2,760,613.72                       348,327.28                              

11,662,922.38                      

23/07/2007 2007 ألمانيا BU 107 1006 01 يورو 11,662,922.38                 14,473,718.52        
2,412,286.42          12/02/2008 أمين الخزانة 1,943,820.40                        12/02/2008 2,821,066.54                       408,780.12                              
2,412,286.41          12/08/2008 أمين الخزانة 1,943,820.39                        12/08/2008 2,930,114.87                       517,828.46                              
2,412,286.42          17/02/2009 أمين الخزانة 1,943,820.40                        17/02/2009 2,492,560.89                       80,274.47                                
2,412,286.42          12/08/2009 أمين الخزانة 1,943,820.38                        12/08/2009 2,760,613.72                       348,327.30                              
2,412,286.42          11/02/2010 أمين الخزانة 1,943,820.40                        11/02/2010 3,179,312.65                       767,026.23                              
الرصيد          2,412,286.43 أمين الخزانة 1,943,820.41                        

11,662,922.38                      

15/08/2008 2008 ألمانيا BU 108 1004 01 يورو 4,665,168.96                   5,789,487.42          
964,914.57             17/02/2009 أمين الخزانة 777,528.16                           17/02/2009 997,024.36                          32,109.79                                
964,914.57             12/08/2009 أمين الخزانة 777,528.16                           12/08/2009 1,104,245.49                       139,330.92                              
964,914.57             11/02/2010 أمين الخزانة 777,528.16                           11/02/2010 529,107.91                          (435,806.66)                             

الرصيد          2,894,743.71 أمين الخزانة 2,332,584.48                        
4,665,168.96                        

18/12/2009 2009 ألمانيا BU 109 1007 01 يورو 9,121,815.12                   13,884,041.00        
2,314,006.88          11/02/2010 أمين الخزانة 1,520,302.52                        11/02/2010

الرصيد        11,570,034.12 أمين الخزانة 7,601,512.60                        
9,121,815.12                        

14/04/2010 2010 ألمانيا BU 110 1002 01 يورو الرصيد        13,884,041.00                   9,121,815.12 أمين الخزانة

08/12/2003 2004 هـــولـنـــدا D 11 دوالر أمريكي 3,364,061.32                   3,364,061.32          17/11/2004 أمين الخزانة 3,364,061.32                        17/11/2004 3,364,061.32                       -                                           
08/12/2003 2005 هـــولـنـــدا D 11 دوالر أمريكي 3,364,061.32                   3,364,061.32          05/12/2005 أمين الخزانة 3,364,061.32                        05/12/2005 3,364,061.32                       -                                           

18/05/2004 2004 المملكة المتحدة ليرة استرلينية 7,243,564.08                   10,718,502.63        
1,786,417.11          23/08/2005 أمين الخزانة 1,207,260.68                        23/08/2005 2,166,550.02                       380,132.91                              
5,359,251.32          Feb. 2006 أمين الخزانة 3,621,782.04                        Feb. 2006 6,303,711.64                       944,460.32                              
3,572,834.20          24/07/2006 أمين الخزانة 3,621,782.04                        24/07/2006 4,473,383.73                       900,549.53                              

10,718,502.63        7,243,564.08                        12,943,645.39                     2,225,142.76                           

01/06/2005 2005 المملكة المتحدة ليرة استرلينية 7,243,564.08                   10,718,502.63        
1,786,417.11          24/07/2006 أمين الخزانة 1,207,260.68                        24/07/2006 2,236,691.86                       450,274.75                              
4,681,386.55          09/08/2006 أمين الخزانة 3,163,681.03                        09/08/2006 6,036,303.40                       1,354,916.85                           
4,250,698.97          16/08/2006 أمين الخزانة 2,872,622.37                        16/08/2006 5,429,236.28                       1,178,537.31                           

10,718,502.63        7,243,564.08                        13,702,231.54                     2,983,728.91                           

13/05/2005 2004 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 4,920,000.00                   4,920,000.00          27/10/2005 أمين الخزانة 2,000,000.00                        27/10/2005 2,000,000.00                       -                                           
02/11/2006 أمين الخزانة 2,000,000.00                        02/11/2006 2,000,000.00                       -                                           
25/10/2007 أمين الخزانة 920,000.00                           25/10/2007 920,000.00                          -                                           

4,920,000.00                        

01/03/2006 2005 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 3,159,700.00                   3,159,700.00          02/11/2006 أمين الخزانة 2,000,000.00                        02/11/2006 2,000,000.00                       -                                           
25/10/2007 أمين الخزانة 1,159,700.00                        25/10/2007 1,159,700.00                       -                                           

3,159,700.00                        

25/04/2007 2006 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 7,315,000.00                   7,315,000.00          25/10/2007 أمين الخزانة 2,500,000.00                        25/10/2007 2,500,000.00                       -                                           
19/11/2008 أمين الخزانة 2,500,000.00                        19/11/2008 2,500,000.00                       -                                           
11/05/2009 أمين الخزانة 2,315,000.00                        11/05/2009 2,315,000.00                       -                                           

7,315,000.00                        

21/02/2008 2006 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 4,683,000.00                   4,683,000.00          19/11/2008 أمين الخزانة 2,341,500.00                        19/11/2008 2,341,500.00                       -                                           
11/05/2009 أمين الخزانة 2,341,500.00                        11/05/2009 2,341,500.00                       -                                           

4,683,000.00                        
21/04/2009 2008 الواليات المتحدة دوالر أمريكي 5,697,000.00                   5,697,000.00          -                                           

1,900,000.00         11/05/2009 أمين الخزانة 1,900,000.00                       11/05/2009 1,900,000.00                      
الرصيد         3,797,000.00 أمين الخزانة 3,797,000.00                       

12/05/2010 2008 الواليات المتحدة دوالر أمريكي الرصيد         5,840,000.00                  5,840,000.00 أمين الخزانة
5,697,000.00                       

الوآالة
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2010 حزيران / 30 جوان 2004-2010 الى غاية  سجل أذونات الصرف للفترة

تاريخ التسليم

 الجدول 9: سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2010-2004
االستالمــات المقبوضــات

سنة المشارآة رمز أذن الصرف  قيمة األذن بال $US حسب  مبلغ التحويل بالفئة األصلية
اليونيب

فئة / نوع العملة البلد األصليتاريخ التحويل الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر  قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي) المبلغ (بالفئة األصلية)
أمريكي)

Annex I
UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58

تاريخ  القبض
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الصفحة 10

المجموع    غير مجدولةالمستحقة في 2013المستحقة في 2012المستحقة في 2011المستحقة في 2010

9,997,393.009,997,393غير مجدولةفرنســــا

ألمانيـــا
اذن صرف 

  (بمعدل آلية سعر الصرف الثابت اليالغ قدره 0.8058 يورو للدوالر األمريكي الواحد)
20072,412,2872,412,287
2008964,9141,929,829.002,894,743

20092,314,0074,628,0144,628,01511,570,035

20104,628,0144,628,0144,628,013.0013,884,041

الواليات المتحدة
1,900,0001,897,0003,797,000اذن صرف 2009 (دوالر أ)
1,946,6661,946,6671,946,6675,840,000اذن صرف 2010 (دوالر أ)

9,537,87415,029,52411,202,6964,628,0139,997,393.0050,395,499

مالحظة

بالنسبة للفترة 2006-2008 اختارت ألمانيا أن تدفع المبلغ باليورو مستعملة آلية سعر الصرف الثابت
تدفع ألمانيا المبلغ السنوي في شريحتين األولى في فبراير و الثانية في أغسطس

تدفع  الواليات المتحدة أذونات الصرف المستحقة في 2010 في نوفمبر/ تشرين الثاني 

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوآول مونتريال

دوالر أمريكي
الجدول 10: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية  30  جوان / حزيران 2010
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   2010 حزيران/   جوان 30الئحة البلدان التي أآّدت خطيًا ألمين الخزانة بتاريخ 
  إلعادة تزويد الصندوق بالمال، 2011-2009أنها سوف تستعمل آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة 

  .من دون إخطار أمين الخزانة خطيًا بذلك أو أنها سّددت بالعمالت الوطنية
  
  
  أستراليا  .1
  االنمس  .2
  بلجيكا  .3
  آندا  .4
  الجمهورية التشيكية  .5
  الدانمرك   .6
  استونيا  7
  فنلندا  .8
  فرنسا  .9

  ألمانيا  .10
  اليونـــا ن  .11
  ندا يسلا  12
  ايرلندا  .13
  لكسمبرغ  .14

  نيوزيلندا 15.

  النرويج 16.
  اسبـــانيــا  17
  السويد 18
  سويســرا  19
  المملكة المتحدة  20
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 المرفـــق الثــاانــي
 

 
 خطط ادارة االزالة الختامية التي لم تقدم الى االجتماع الحادي و الستين

 
 

 الوآـــالة
 

 سبب عدم تقديمها الى االجتماع الحادي و الستينالشرائـــح القطـــاع البلـــد
 

خطة إزالة المواد  غينيا االستوائيةيونيب
 المستنفدة لألوزون

.بب تأخر موافقة الحكومة على االتفاقاتتأخير بس 2010  

خطة إزالة  غواتيمااليونيب
 الكلوروفلوروآربون

انخفاض مستوى اإلنفاق بسبب التأخيرات في توقيع  2009
.الوثائق بين اليوئنديبي والحكومة  

خطة إزالة المواد  الكويتيونيدو
المستنفدة لألوزون

رات في عدم جاهزية تقرير التحقق بسبب التأخي 2008
.التعاقد مع المعهد الوطني إلجراء مهمة التحقق  

خطة إزالة المواد  الكويتيونيب
المستنفدة لألوزون

.لم يقدم السبب 2008  

خطة إزالة  بيرويوئنديبي
الكلوروفلوروآربون

بسبب عدم القدرة على توقيع اتفاق قانوني انتظارا  2009
ئل لصدور قرار داخلي من الحكومة يتعلق بالمسا

.المؤسسية  

خطة إزالة  بيرويونيب
الكلوروفلوروآربون

.لم يتم التوقيع على اتفاق تمويل الشريحة السابقة 2009  

خطة إزالة  سانت آيتس ونيفيسيوئنديبي
الكلوروفلوروآربون

.انخفاض الصرف من الشرائح السابقة 2009  

خطة إزالة  سانت آيتس ونيفيسيونيب
الكلوروفلوروآربون

.انخفاض مستوى الصرف على عنصر االستثمار 2009  

البنك 
الدولــي

خطة إزالة  ترآيا
الكلوروفلوروآربون

و  2007لعامي (عدم اآتمال مراجعات التحقق  2008
والبرنامج السنوي، وصعوبات تتعلق ) 2008

.بإغالق اتفاق المنحة  
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  لثالمرفق الثا
 
  

  2010برنامج األمم المتحدة االنمائي لعام التابعة لخطة األعمال المنقحة ل داءاألمؤشرات 
 

 2010 عامأهداف  البند
الجديدة باإلضافة إلى شرائح االتفاقات (عدد البرامج السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة مقابل تلك المقررة 

 )الجاريةالمتعددة السنوات 
49 

المشاريع االستثمارية وخطة إدارة غازات التبريد ومخازن الهالونات ومدير مهام / األنشطة اإلفرادية/ عدد المشاريع
 البروتوآول والتعزيز المؤسسي

51 

ل تلك ومستويات المواد المستنفدة لألوزون للشرائح السنوية المتعددة السنوات مقاب/ أنشطة المعالم البارزة المستعملة
 المقررة

10 

 250.5 إزالة المواد المستنفدة لألوزون في المشاريع اإلفرادية مقابل تلك المقررة في التقارير المرحلية

وعلى النحو المعرف للمشاريع غير ) بالنسبة للمشاريع االستثمارية 28/2إعماال للمقرر (استكمال المشاريع 
 االستثمارية مقابل تلك المقررة في التقارير المرحلية

87 

 %100 عدد المساعدات السياساتية والتنظيمية المستكملة مقابل المقررة

  في الوقت المحدد تكمال التقارير المرحلية المطلوبةسرعة االستكمال المالي مقابل مواعيد اس

  في الوقت المحدد تقديم تقارير استكمال المشاريع في الوقت المناسب مقابل تلك الموافق عليها

  في الوقت المحدد تقديم تقارير المرحلية في الوقت المناسب واالستجابة لها ما لم يتفق على غير ذلك
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   الرابعالمرفق 
 

  
  2010األمم المتحدة للبيئة لعام  برنامجداء التابعة لخطة األعمال المنقحة لاألمؤشرات 

  

 2010 عام  أهداف البند
شريحة من اتفاقات متعددة  26( 105 عدد البرامج السنوية لالتفاقات متعددة السنوات المعتمدة مقابل تلك المخطط لها

 )اتفاق جديد 79السنوات و 
مشاريع استثمار، خطط (األنشطة الفردية المعتمدة مقابل تلك المخطط لها /عدد المشاريع

  )والتعزيز المؤسسي إدارة غازات التبريد، بنوك الهالونات، برامج المساعدة الفنية
88 

مستويات المواد المستنفدة لألوزون التي تم تحقيقها للشرائح متعددة /األنشطة المستكملة الرائدة
 نوات المعتمدة مقابل تلك المخطط لهاالس

26 

إزالة المواد المستنفدة لألوزون في المشاريع الفردية مقابل تلك المخطط لها في التقارير 
 المرحلية

0 

وآما تم تحديده للمشاريع غير ) للمشاريع االستثمارية 28/2وفقا للمقرر (استكمال المشاريع 
 التقارير المرحليةاالستثمارية مقابل تلك المخطط لها في 

33 

  بلد 109 التنظيم المستكملة مقابل تلك المخطط لها /عدد المساعدات في السياسات
  الوقت المحددفي  سرعة االآتمال المالي مقابل المطلوب من التقارير المرحلية بالنسبة لتواريخ االستكمال

الوقت المحددفي  عليها عد مقابل تلك التي تمت الموافقةوتقديم تقارير استكمال المشروع في الم  
الوقت المحددفي  تقديم التقارير المرحلية واإلجابات إال إذا آان هناك اتفاق بغير ذلك  

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58 
Annex IV  

 

2 

  

  

  

  التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمساعدة على االمتثال برنامج مؤشرات األداء ل

  

 الهدف التقييم البيانات مؤشر األداء 
لشبكة ا الجتماعات متابعة فعالة

 المواضيعية/ةاإلقليمي
قائمة بالتوصيات الصادرة عن 

الشبكة عن  2008اجتماعات عام 
 المواضيعية /اإلقليمية

نسب تنفيذ لتوصيات تلك 
االجتماعات التي يجب تنفيذها 

 2010عام 

 %90نسبة تنفيذ 

المساندة الفعالة لوحدات األوزون 
الوطنية في عملها، وباألخص 

 التوجيه للوحدات الجديدة

وسائل والطرق والخدمات قائمة بال
والمنتجات الجديدة لمساندة وحدات 

األوزون الوطنية في عملها، مع 
تحديد تلك المخصصة للوحدات 

 الجديدة

عدد من السبل والوسائل 
والمنتجات والخدمات الجديدة 

لمساندة وحدات األوزون الوطنية 
في عملها، مع تحديد تلك 

 المخصصة للوحدات الجديدة

من تلك السبل  7
والوسائل والمنتجات 

والخدمات لمساندة 
وحدات األوزون 

الوطنية؛ تحصل آل 
الوحدات الجديدة على 
 مساندة لبناء القدرات

المساعدة للبلدان في حالة عدم 
وفقا (امتثال فعلي أو محتمل 

أو /لمقررات مؤتمر األطراف و
المبلغ عنها  7وفقا لبيانات المادة 
 )توتحليل االتجاها

قائمة بالبلدان في حالة عدم امتثال 
فعلي أو محتمل والتي حصلت على 

مساعدة في خطط المساعدة على 
 االمتثال خارج اجتماعات الشبكة

عدد البلدان في حالة عدم امتثال 
فعلي أو محتمل والتي حصلت 

على مساعدة في خطط المساعدة 
على االمتثال خارج اجتماعات 

 الشبكة 

 آل هذه البلدان

التجديدات في اإلنتاج وإيصال 
منتجات وخدمات معلوماتية عالمية 

 وإقليمية

قائمة بمنتجات وخدمات المعلومات 
العالمية واإلقليمية المخصصة 

أو تلك التي  ةلجماهير جديدة مستهدف
جماهير مستهدفة موجودة  إلى تصل

 فعال بأساليب جديدة

عدد منتجات وخدمات المعلومات 
ية المخصصة العالمية واإلقليم

لجماهير جديدة مستهدفة أو تلك 
جماهير مستهدفة  إلى التي تصل

 موجودة فعال بأساليب جديدة

 منتجات وخدمات 7

التعاون الوثيق بين الفرق اإلقليمية 
 لخطط المساعدة على االمتثال و

 المنفذة الوآاالتو  الوآاالت الثنائية
 العاملة في المناطق 

إنجازات /قائمة بالبعثات المشترآة
العاملين اإلقليميين في خطط 

المساعدة على االمتثال مع الوآاالت 
  المنفذة الوآاالتو  الثنائية

 من آل منطقة 5 اإلنجازات/عدد البعثات المشترآة
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 المرفق الخــامس 

 2010منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام لـداء التابعة لخطة األعمال المنقحة األمؤشرات 

 2010 عام  أهداف البند

 25  عدد البرامج السنوية في االتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها مقابل تلك المقررة

ع االستثمارية، وخطط إدارة غازات التبريد، ومصارف الهالوناتالمشاري(أنشطة افرادية / عدد المشاريع
 36 .الموافق عليها مقابل تلك المقررة) والمساعدة التقنية والتعزيز المؤسسي

مستويات المواد المستنفدة لألوزون التي تحققت في الشرائح السنوية المتعددة/ أنشطة المعالم البارزة المستكملة
 13 ا مقابل تلك المقررةالسنوات الموافق عليه

 311.8 إزالة المواد المستنفدة لألوزون في المشاريع االفرادية مقابل تلك المقررة بحسب التقارير المرحلية

وعلى النحو المعرف للمشاريع غير االستثمارية) للمشاريع االستثمارية 28/2إعماال للمقرر (استكمال المشاريع 
 14 مقابل تلك المقررة في التقارير المرحلية

 غير معروف عدد المساعدات السياساتية والتنظيمية المستكملة مقابل تلك المقررة

شهر بعد االنتهاء من  12 واعيد استكمال التقارير المرحليةٍسرعة االستكمال المالي الالزم بحسب م
 التشغيل

 في الوقت المحدد تقديم تقارير استكمال المشاريع في الوقت المحدد مقابل تلك المتفق عليها 

 في الوقت المحدد تقديم التقارير المرحلية واالستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على غير ذلك
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  الســـادسالمرفق 
  

  2010ولي لعام لبنك الدل داء التابعة لخطة األعمال المنقحةاألمؤشرات 

 2010ف عام اهدأ البند
 عدد البرامج السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها مقابل البرامج المزمعة

 8 )الجديدة والشرائح الجارية من االتفاقات المتعددة السنوات(

المشروعات االستثمارية، خطط إدارة غازات التبريد، (األنشطة /فرادى المشروعاتعدد 
الموافق ) التعزيز المؤسسيمشروعات مصارف الهالونات، إستراتيجيات المساعدة التقنية، 

 عليها مقابل المزمعة
3 

نوية مستويات المواد المستنفدة لألوزون التي تحققت للشرائح الس/األنشطة المرحلية المكملة
 5/5 الموافق عليها مقابل المزمعةالمتعددة السنوات 

المواد المستنفدة لألوزون المزالة لفرادى المشروعات مقابل المزمعة حسب التقارير 
 240,3 المرحلية

وحسبما هي محددة ) للمشروعات االستثمارية 28/2عمال بالمقرر (إآمال المشروعات 
 *5 للمشروعات غير االستثمارية مقابل المزمعة في التقارير المرحلية

 %100 التنظيمية المكملة مقابل المزمعة/عدد برامج المساعدة السياساتية
واريخ اإلآمال الواردة في التقارير تلسرعة اإلآمال المالي مقابل السرعة المطلوبة وفقا 

 شهرا 11 المرحلية

 %100 إآمال المشروعات في الموعد المحدد مقابل المتفق عليهتقارير تقديم 
 %100 على خالف ذلك يتفقتقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد والردود ما لم 

  .سسي، ومشروعين للمساعدة التقنيةتشتمل على مشروع استثماري واحد، ومشروعين للتعزيز المؤ(*) 
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 المرفق الســــابع

 
ة الهيدروآلوروفلوروآربونــــاالت الرئيسية لخطط ادارة ازالـــــوآـــقــائمة ال  

 
 

الوآـــالة  ألرئيسية البلــد
تان  يونيب أفغانس

ا  يونيدو ألباني
زائر  يونيدو الج
وال  يوئنديبي أنغ

ربودا  وا وب  يونيب أنتيغ
ن  يوئنديبي األرجنتي

ا  يوئنديبي أرميني
ا زر البهام  يونيب ج
رين  يونيب البح

ش  يوئنديبي بنغالدي
ادوس  يونيب برب

يز  يونيب بل
ن   يونيب بن

ان  يونيب بوت
ا  ة( بوليفي دول ددة -   المتع

ات  (القومي
 ألمانيـــا

ك  نة والهرس  يونيدو البوس
وانا  ألمانيـــا بوتس
ل  يوئنديبي البرازي

الم  روني دار الس  يونيب ب
و ا فاس يبيون بورآين  

دي  يونيب بورون
ا  يونيب آمبودي

اميرون  يونيدو الك
ر   رأس األخض  يونيب ال

طى  ا الوس ة أفريقي  يونيب جمهوري
اد  يونيب تش
يلي  يوئنديبي ش
ين  يوئنديبي الص

ا  يوئنديبي آولومبي
ر زر القم  يونيب ج
و  يونيب الكونغ
وك  يونيب جزر آ

تاريكا  يوئنديبي آوس
وار  وت ديف  يونيب آ

ا  يونيدو آرواتي
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ا  يوئنديبي آوب
عبية   ا الش ة آوري  جمهوري

ة  الديمقراطي
 يونيدو

و ة الكونغ  جمهوري
ة  الديمقراطي

 يونيب

ي  يونيب جيبوت
ا  يونيب دومينيك

ة ة الدومينيكي  يوئنديبي الجمهوري
وادور  يونيب إآ
 يونيدو مصر

لفادور  يوئنديبي الس
 يونيب غينيا االستوائية

 يونيب إريتريا
 يونيب إثيوبيا
 يوئنديبي فيجي
 يونيب غابون
 يوئنديبي غامبيا

 يوئنديبي جورجيا
 يوئنديبي غانا

 يونيب غرينادا
 يونيب غواتيماال

 يونيب غينيا
بيساو -غينيا   يونيب 
 يونيب غيانا
 يونيب هايتي

 يونيدو هندوراس
 يوئنديبي الهند

 يوئنديبي إندونيسيا
اإلسالمية -جمهورية (إيران   يوئنديبي (
 يونيدو العراق
 يوئنديبي جامايكا
 يونيدو األردن
 ألمانيـــا آينيا

 يونيب آيريباس
 يونيب الكويت

 يوئنديبي قيرغيزستان
 يونيب جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 يوئنديبي لبنان
 ألمانيـــا ليسوتو
 ألمانيـــا ليبريا

 يونيدو الجماهيرية العربية الليبية
دغشقرم  يونيب 
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 يونيب مالوي
 يوئنديبي ماليزيا
 يونيب ملديف
 يونيب مالي

 يونيب جزر مارشال
 يونيب موريتانيا

 ألمانيـــا موريشيوس
 يونيدو المكسيك

)واليات ــ الموحدة(ميكرونيزيا   يونيب 
 يونيب منغوليا

 يونيدو الجبل األسود
 يونيدو المغرب

 يونيب موزامبيق
 يونيب ميانمار
 ألمانيـــا ناميبيا
 يونيب ناورو
 يونيب نيبال

 يونيدو نيكاراغوا
 يونيدو النيجر
 يوئنديبي نيجيريا

يوين  يونيب 
 يونيدو عمان

 يونيدو باآستان
 يونيب باالو
 يوئنديبي بنما

 ألمانيـــا بابوا غينيا الجديدة
 يونيب باراغواي

 يوئنديبي بيرو
 البنك الدولـــــي الفلبين
 يونيدو قطر

 يوئنديبي جمهورية مولدوفا
 يونيب رواندا

 يونيب سانت آيتس ونيفس
 يونيب سانت لوسيا

 يونيب سانت فنسنت وجزر غرينادين
 يونيب ساموا

 يونيب سان تومي وبرينسيبي
 يونيدو المملكة العربية السعودية

 يونيدو السنغال
 يونيدو صربيا
 ألمانيـــا سيشيل

 يونيب سيراليون
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 يونيب جزر سليمان
 يونيب الصومال

 يونيدو جنوب أفريقيا
 يوئنديبي سري النكا
 يونيدو السودان
 يونيب سورينام
 يونيب سوازيلند

 يونيدو الجمهورية العربية السورية
 يونيب جمهورية تنزانيا المتحدة

 البنك الدولـــــي تايلند
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 السابقة
 يونيدو

 يونيب ليشتي -تيمور
 يونيب توغو
 يونيب تونغا

 يوئنديبي ترينيداد وتوباغو
 يونيدو تونس
 يونيدو ترآيا

 يونيدو ترآمانستان
 يونيب توفالو
 يونيب أوغندا

 يوئنديبي أوروغواي
 يونيب فانواتو

البوليفارية -جمهورية (فنزويال   يونيدو (
 البنك الدولـــــي فييت نام
 يونيب اليمن
 يونيب زامبيا

 ألمانيـــا زمبابوي
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  رفق الثامنالم

 
  إضافيــــةحالة طلبات لتقديم تقارير 

 
 

 السبب عنوان المشروع الرمـــز الوآالة
خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد  BKF/PHA/54/INV/24 آندا

  )الشريحة الثانية(الكلوروفلوروآربونية 
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير )الشريحة الثانية( خطة إدارة اإلزالة النهائية  BOL/PHA/57/TAS/32 آندا
الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون  CUB/PHA/45/INV/32 آندا

خطة : الكلوروفلوروآربونيةفيما يتعلق بالمواد 
 2005السنوية لعام التنفيذ 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

المستنفدة خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد  STL/PHA/52/INV/12 آندا
الشريحة (في قطاع التبريد وتكييف الهواء لألوزون 
 )األولى

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

المستنفدة زالة المواد إلخطة إدارة اإلزالة النهائية  STL/PHA/56/INV/15 آندا
الشريحة (لألوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء 

 )الثانية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض الحالة الجديدة لعطاء المعدات  برنامج إدارة الهالونات IRA/HAL/28/TAS/49 فرنسا
 .الخاصة بالهالونات

المواد المستنفدة لألوزون  ردادتنفيذ شبكة الست LEB/REF/23/TAS/21 فرنسا
 وإعادة تدويرها 

الستعراض حالة االتفاقات الداخلية للتمكين 
 .من صرف المبالغ

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BRA/PHA/55/PRP/282 ألمانيا
 )عدة قطاعات(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BRA/PHA/57/PRP/286 ألمانيا
قطاع رغاوي (الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 )البوليسترين المسحوبة بالضغط

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IND/PHA/56/PRP/426 ألمانيا
  ) استراتيجية شاملة(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .التأخيرلم تقدم أسباب لحاالت 

إزالة بروميد الميثيل المستخدم آغاز تبخير للتربة  MOR/FUM/56/INV/62 إيطاليا
في إنتاج الحبوب الخضراء والنباتات من الفصيلة 

 )الشريحة األولى(الفرعية 

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

اإلزالة النهائية للمواد خطة إدارة  SEN/PHA/52/INV/24 إيطاليا
 )الشريحة األولى(الكلوروفلوروآربونية 

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد  SEN/PHA/57/INV/28 إيطاليا
 )الشريحة الثانية(الكلوروفلوروآربونية 

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية  ROM/PHA/45/TAS/31 السويد
 )الشريحة األولى(

 . صالحالستعراض حالة تشغيل معدات االست

الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية  YUG/PHA/43/TAS/22 السويد
 )الشريحة األولى(

 .إدارة المشروع تفعيل وحدة

تقديم المساعدة التقنية إلجراء تخفيضات بروميد  AFR/FUM/38/TAS/32 يوئنديبي
الميثيل ووضع استراتيجيات إقليمية لإلزالة للبلدان 

 ذات حجم االستهالك المنخفض 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ANG/PHA/55/PRP/08 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ARG/PHA/55/PRP/157 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير
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 السبب عنوان المشروع الرمـــز الوآالة
إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  ARM/REF/57/PRP/04 يوئنديبي

)قطاع التبريد(الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  BGD/FOA/57/PRP/33 يوئنديبي
)قطاع الرغاوي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إلدارة إزالة المواد إعداد خطة  BGD/PHA/56/PRP/29 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  BGD/REF/57/PRP/34 يوئنديبي
)قطاع التبريد(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  BRA/FOA/57/PRP/287 يوئنديبي
)قطاع الرغاوي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BRA/PHA/55/PRP/283 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حدثت بسبب التأخير في  حاالت التأخير التي

 .إنجاز الدراسة االستقصائية
مشروع تدليلي لإلدارة المتكاملة في القطاع الفرعي  BRA/REF/47/DEM/275 يوئنديبي

لمبردات الطرد المرآزي في البرازيل، يرآز على 
استخدام تقنيات فعالة من ناحية الطاقة وخالية من 

الستبدال المبردات  المواد الكلوروفلوروآربونية
 المواد الكلوروفلوروآربونيةالتي تعتمد على 

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنسبة 
 .للتمويل المشترك

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  BRA/REF/57/PRP/289 يوئنديبي
قطاع تصنيع أجهزة (الهيدروآلوروفلوروآربونية 

)التبريد

 .أسباب لحاالت التأخيرلم تقدم 

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  BRA/REF/57/PRP/290 يوئنديبي
تصنيع أجهزة تكييف (الهيدروآلوروفلوروآربونية 

)الهواء

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  BRA/SOL/57/PRP/291 يوئنديبي
)المذيباتقطاع (الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

تقديم المساعدة : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد BRU/REF/44/TAS/10 يوئنديبي
التقنية لقطاعي خدمة التبريد وأجهزة تكييف هواء 

 .السيارات

الستعراض األنشطة المضطلع بها لتنفيذ هذا 
 .المشروع

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  CHD/PHA/53/INV/16 يوئنديبي
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

المواد إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة  CHI/FOA/57/PRP/167 يوئنديبي
)قطاع الرغاوي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

دين برنامج المساع: إزالة استهالك الهالونات CHI/HAL/51/TAS/164 يوئنديبي
 . التقنيين ومعدات إعادة تدوير واسترداد الهالونات

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CHI/PHA/55/PRP/165 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي حدثت بسبب التأخير في 

 .إنجاز الدراسة االستقصائية
إزالة المواد إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة  CHI/REF/57/PRP/170 يوئنديبي

قطاع تصنيع أجهزة (الهيدروآلوروفلوروآربونية 
)التبريد

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في إنتاج أجهزة  COL/ARS/56/INV/71 يوئنديبي
 .االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

بالنسبة  الستعراض آخر تطورات الحالة
لمشروع أجهزة االستنشاق إلعداد الترآيبات 

 .المذآور المزودة بمقياس للجرعات
إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  COL/FOA/57/PRP/72 يوئنديبي

)قطاع الرغاوي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  COL/PHA/55/PRP/69 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
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 السبب عنوان المشروع الرمـــز الوآالة
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
اع الفرعي مشروع تدليلي لإلدارة المتكاملة في القط COL/REF/47/DEM/65 يوئنديبي

، يرآز على استخدام لمبردات الطرد المرآزي
المواد تقنيات فعالة من ناحية الطاقة وخالية من 

  الكلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  COS/PHA/55/PRP/39 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  COS/REF/57/PRP/41 يوئنديبي
قطاع تصنيع أجهزة (الهيدروآلوروفلوروآربونية 

)التبريد

 .التأخيرلم تقدم أسباب لحاالت 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CPR/PHA/55/PRP/460 يوئنديبي
القطاعان الفرعيان : الهيدروآلوروفلوروآربونية

  ألجهزة التبريد الصناعي والتجاري

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CPR/PHA/55/PRP/461 يوئنديبي
 قطاع المذيبات: الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إلدارة إزالة المواد استراتيجية شاملة إعداد  CPR/PHA/55/PRP/464 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

 إعداد خطة إلدارة إزالة المواد CPR/PHA/55/PRP/471 يوئنديبي
قطاع رغاوي (الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 )البوليسترين المسحوبة بالضغط

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  CUB/FOA/57/PRP/41 يوئنديبي
)قطاع الرغاوي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CUB/PHA/56/PRP/40 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

المواد لخطط إدارة إزالة 
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  CUB/REF/58/PRP/42 يوئنديبي
)قطاع التصنيع(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

المواد إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة  DOM/FOA/57/PRP/44 يوئنديبي
)قطاع الرغاوي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء   تحديث الخطة الوطنية إلدارة بنوك الهالونات  DOM/HAL/51/TAS/39 يوئنديبي
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إزالة المواد إعداد خطة إلدارة  DOM/PHA/55/PRP/42 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ELS/PHA/55/PRP/23 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى 

 . التغييرات في الموافقة الحكومية أو الداخلية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  FIJ/PHA/55/PRP/19 يوئنديبي

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GAM/PHA/55/PRP/20 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

مشروع تقديم : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد GBS/REF/43/TAS/07 يوئنديبي
المساعدة التقنية للقطاعين الفرعيين لخدمة أجهزة 

تكييف هواء السيارات وأجهزة التبريد 

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنسبة 
لعنصر إعادة تدوير أجهزة تكييف هواء 
  .السيارات منذ منح عقد شراء المعدات
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  والمستخدمين النهائيين

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GEO/PHA/55/PRP/26 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
التأخير التي حدثت بسبب التأخير في حاالت 

 .إنجاز الدراسة االستقصائية
إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  GEO/REF/57/PRP/27 يوئنديبي

 )قطاع التبريد(  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

المرحلة (التعزيز المؤسسي تمديد مشروع  GEO/SEV/57/INS/28 يوئنديبي
  )السادسة

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المجموعة األولى  GUA/PHA/56/INV/35 يوئنديبي
 )الشريحة األولى( من المرفق ألف

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .المبالغانخفاض مستوى صرف 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IDS/PHA/55/PRP/183 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  IDS/REF/57/PRP/185 يوئنديبي
قطاع تصنيع أجهزة ( الهيدروآلوروفلوروآربونية

التي ال تستخدم   أجهزة تكييف الهواء التبريد فيما عدا
 )الماء في التكثيف

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  IDS/REF/57/PRP/188 يوئنديبي
  قطاع أجهزة تكييف الهواء( الهيدروآلوروفلوروآربونية

تكييف الهواء الذي ال يعتمد على الماء في قطاع ( 
 )التكثيف

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IND/PHA/56/PRP/428 يوئنديبي
 )استراتيجية شاملة(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إلدارة إزالة المواد إعداد خطة  IND/PHA/56/PRP/430 يوئنديبي
قطاعا مكافحة ( الهيدروآلوروفلوروآربونية

  ) ق والمذيباتيالحر

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

خطة إلدارة إزالة المواد  IND/PHA/56/PRP/431 يوئنديبي
 )قطاع الرغاوي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IND/PHA/56/PRP/432 يوئنديبي
 )قطاع تكييف الهواء(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IND/PHA/56/PRP/433 يوئنديبي
 )قطاع التبريد(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  IRA/FOA/57/PRP/195 يوئنديبي
 )الرغاوي الجاسنة(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IRA/PHA/56/PRP/188 يوئنديبي
 )استراتيجية شاملة(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  IRA/REF/57/PRP/193 يوئنديبي
قطاع تصنيع أجهزة (  الهيدروآلوروفلوروآربونية

التي ال  أجهزة تكييف الهواء التبريد فيما عدا
 )تستخدم الماء في التكثيف

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  IRA/SOL/57/PRP/194 يوئنديبي
قطاعا مكافحة الحريق ( الهيدروآلوروفلوروآربونية

  ) والمذيبات

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  JAM/PHA/55/PRP/24 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .تقدم أسباب لحاالت التأخيرلم 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  KYR/PHA/55/PRP/20 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى 

 .التغييرات في الموافقة الحكومية أو الداخلية
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إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  KYR/REF/57/PRP/21 يوئنديبي

 )قطاع التبريد(  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الفرعي مشروع تدليلي لإلدارة المتكاملة في القطاع  LAC/REF/47/DEM/36 يوئنديبي
منطقة البحر  لمبردات الطرد المرآزي في

، يرآز على استخدام تقنيات فعالة من الكاريبي
المواد ناحية الطاقة وخالية من 
الستبدال المبردات التي  الكلوروفلوروآربونية

  المواد الكلوروفلوروآربونيةتعتمد على 

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث حاالت تأخير تعزى إلى إنشاء آلية 

لتسديد التكاليف للشرآات في مشروع 
 .مبردات المذآورال

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  LEB/FOA/57/PRP/71 يوئنديبي
 )قطاع الرغاوي( الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  LEB/PHA/55/PRP/67 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .أسباب لحاالت التأخيرلم تقدم 

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  LEB/REF/57/PRP/69 يوئنديبي
قطاع تصنيع أجهزة (  الهيدروآلوروفلوروآربونية

أجهزة تكييف الهواء التي ال  التبريد فيما عدا 
 )تستخدم الماء

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  LEB/REF/57/PRP/70 يوئنديبي
 قطاع تكييف الهواء (  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 )الذي ال يستخدم التكثيف عن طريق الماء

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

المواد إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة  MAL/FOA/57/PRP/164 يوئنديبي
 )قطاع الرغاوي( الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MAL/PHA/55/PRP/161 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إزالة المواد  إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة MAL/REF/57/PRP/162 يوئنديبي
قطاع تصنيع أجهزة ( الهيدروآلوروفلوروآربونية

تكيييف الهواء الذي ال يستخدم الماء في  التبريد فيما عدا
)التكثيف

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد  MAL/REF/57/PRP/163 يوئنديبي
الذي  قطاع تكييف الهواء ( الهيدروآلوروفلوروآربونية

 )ال يستخدم الماء في التكثيف

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد  MAU/PHA/57/INV/22 يوئنديبي
 )الشريحة الثانية( الكلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  MDV/PHA/53/INV/15 يوئنديبي
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

فورمات الميثيل في للتحقق من  تجريبيمشروع  MEX/FOA/56/DEM/141 يوئنديبي
المرحلة ( الجزيئات الدقيقةتطبيقات بوليوريتان 

  )األولى

األعمال اإلضافية التي يتم  لإلبالغ عن
تحديدها، استنادا إلى حلقة عمل الجهات 

صاحبة المصلحة المقرر عقدها في 
  .2010تموز /يوليه

بدائل بروميد الميثيل في تبخير المنشآت في  MEX/FUM/26/DEM/86 يوئنديبي
 المكسيك 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

خطة إلدارة إزالة المواد إعداد  MOL/PHA/55/PRP/21 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
في ضوء  الستعراض آخر تطورات الحالة )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  MOZ/PHA/56/INV/15 يوئنديبي

 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد  NIR/FOA/57/PRP/123 يوئنديبي

 )قطاع الرغاوي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير
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إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  NIR/PHA/55/PRP/119 يوئنديبي

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 

حدوث حاالت تأخير تعزى إلى وجود 
 .صعوبات في البدء في األنشطة

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  NIR/PHA/56/PRP/121 يوئنديبي
 )تمويل إضافي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

إلى الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر 
حدوث حاالت تأخير تعزى إلى وجود 

 .صعوبات في البدء في األنشطة
المرحلة (تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  PAK/SEV/57/INS/73 يوئنديبي

 )سةخامال
الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 

 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
إلزالة المواد إعداد األنشطة االستثمارية  PAN/FOA/57/PRP/30 يوئنديبي

 )قطاع الرغاوي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  PAN/PHA/55/PRP/28 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى 

 .الموافقة الحكومية أو الداخليةالتغييرات في 
إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد  PAR/FOA/57/PRP/21 يوئنديبي

 )قطاع الرغاوي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  PAR/PHA/57/PRP/22 يوئنديبي
 )تمويل إضافي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المجموعة األولى  PER/PHA/55/INV/41 يوئنديبي
 )الشريحة األولى( من المرفق ألف

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إلدارة إزالة المواد إعداد خطة  PER/PHA/55/PRP/40 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث حاالت تأخير تعزى إلى وجود 

  .صعوبات في البدء في األنشطة
تقديم المساعدة التقنية لزيادة الوعي في قطاع  SIL/HAL/51/TAS/15 يوئنديبي

 . الهالونات
بالنظر إلى الستعراض آخر تطورات الحالة 

حدوث حاالت تأخير تعزى إلى الرغبة في 
االنتهاء من أنشطة خطط إدارة غازات التبريد 

  .وخطط إدارة اإلزالة النهائية
برنامج الحوافز : تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد SIL/REF/41/TAS/06 يوئنديبي

لقطاع المستخدمين النهائيين ألجهزة التبريد 
  التجاري والصناعي

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إعادة /استرداد: تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد SIL/REF/41/TAS/07 يوئنديبي
تدوير أجهزة تكييف هواء السيارات التي تعتمد 

 12-على الكلوروفلوروآربون

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .المبالغانخفاض مستوى صرف 

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد  SRL/MUS/57/PRP/35 يوئنديبي
قطاعا الرغاوي (  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 )والمذيبات

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SRL/PHA/55/PRP/33 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لحاالت التأخيرلم تقدم أسباب 

خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المجموعة األولى  SUR/PHA/56/INV/16 يوئنديبي
 )الشريحة األولى( من المرفق األول

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  TRI/PHA/55/PRP/23 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  TRI/PHA/59/PRP/25 يوئنديبي
 )تمويل إضافي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد  URT/FOA/57/PRP/25 يوئنديبي
 )قطاع الرغاوي( الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  URT/PHA/54/INV/23 يوئنديبي
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
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إلزالة المواد إعداد األنشطة االستثمارية  URU/FOA/57/PRP/52 يوئنديبي

 )قطاع الرغاوي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  URU/PHA/55/PRP/48 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .الدراسة االستقصائيةالتأخير في إنجاز 
الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )المرحلة الثامنة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  URU/SEV/56/INS/49 يوئنديبي

 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
المتعددة السنوات حاالت التأخير في االتفاقات  )الشريحة األولى(الخطة الوطنية لإلزالة  AFG/PHA/47/TAS/05 يوئنديبي

 الجارية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  AFG/PHA/55/PRP/09 يوئنديبي

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 

أن حاالت التأخير يرجع سببها إلى الحالة 
 .األمنية في البلد وإلى تمويل إنتاج الرغاوي

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ANT/PHA/55/PRP/12 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

لخطط إدارة إزالة المواد 
 .روآربونيةالهيدروآلوروفلو

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(خطة إلدارة اإلزالة النهائية  BAH/PHA/50/TAS/17 يوئنديبي
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BAH/PHA/55/PRP/19 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(النهائية زالة اإلخطة إلدارة  BDI/PHA/55/TAS/22 يوئنديبي
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

المرحلة (تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  BDI/SEV/57/INS/25 يوئنديبي
 )الخامسة

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 . التفاهم
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BEN/PHA/57/PRP/21 يوئنديبي

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BGD/PHA/56/PRP/30 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .تقدم أسباب لحاالت التأخيرلم 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BHA/PHA/55/PRP/15 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BHU/PHA/55/PRP/13 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BHU/PHA/56/PRP/14 يوئنديبي

 )إضافي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إلدارة إزالة المواد إعداد خطة  BKF/PHA/55/PRP/25 يوئنديبي

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 
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وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 

بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 
 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BKF/PHA/56/PRP/27 يوئنديبي
 )إضافي( الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
الستعراض حالة التقارير التي لم تقدم بعد  )المرحلة الثالثة(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  BOT/SEV/53/INS/10 يوئنديبي

والتوقيع على مذآرة التفاهم بشأن التعزيز 
 .المؤسسي

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BRU/PHA/55/PRP/11 يوئنديبي
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 .التفاهم
ة بالنسبة للتوقيع على مذآرة الستعراض الحال )المرحلة الثانية(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  BRU/SEV/43/INS/05 يوئنديبي

  . التفاهم بشأن التعزيز المؤسسي
للمواد المستنفدة خطة إلدارة اإلزالة النهائية  BZE/PHA/53/TAS/19 يونيب

الشريحة (لألوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء
  )األولى

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
 الجارية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BZE/PHA/55/PRP/21 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الحالة بالنظر إلى الستعراض آخر تطورات 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

لخطط إدارة إزالة المواد 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CBI/PHA/56/PRP/13 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CHD/PHA/55/PRP/17 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى بالمواد 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  COI/PHA/55/PRP/15 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة  :خطة إلدارة اإلزالة النهائية COI/PHA/56/TAS/16 يونيب

الشريحة ( المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإزالة 
 )الثانية

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
 الجارية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CPR/PHA/55/PRP/465 يونيب
القطاع الفرعي :  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 لخدمة التبريد

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم أن 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
الحالة بالنظر إلى الستعراض آخر تطورات إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CPR/PHA/55/PRP/472 يونيب
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أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم   عناصر التمكين: الهيدروآلوروفلوروآربونية

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  DJI/PHA/55/PRP/14 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .الت التأخيرلم تقدم أسباب لحا

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  DJI/PHA/58/PRP/16 يونيب
 )تمويل إضافي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  DMI/PHA/57/PRP/16 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  DRC/PHA/55/PRP/27 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

اد لخطط إدارة إزالة المو
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ECU/PHA/59/PRP/44 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  EQG/PHA/56/PRP/03 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 .التفاهم
الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى( خطة إدارة اإلزالة النهائية EQG/PHA/57/TAS/04 يونيب

 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد  ERI/PHA/54/TAS/04 يونيب

 )الشريحة األولى( الكلوروفلوروآربونية 
الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 

 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ERI/PHA/55/PRP/07 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 

التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة حاالت 
 .التفاهم

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ETH/PHA/56/PRP/19 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GAB/PHA/55/PRP/22 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 .التفاهم
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GBS/PHA/57/PRP/12 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GRN/PHA/55/PRP/13 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

لخطط إدارة إزالة المواد 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المجموعة األولى  GUA/PHA/56/TAS/34 يونيب
 )الشريحة األولى( من المرفق ألف 

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
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إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GUA/PHA/57/PRP/37 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لحاالت التأخيرلم تقدم أسباب 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GUI/PHA/56/PRP/21 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 .التفاهم
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GUY/PHA/55/PRP/16 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

لخطط إدارة إزالة المواد 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  HON/PHA/55/PRP/25 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

 .عدم استقرار األوضاع السياسية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IND/PHA/56/PRP/429 يونيب

 )استراتيجية شاملة(الهيدروآلوروفلوروآربونية 
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
خطة إلدارة إزالة المواد إعداد  IRA/PHA/56/PRP/189 يونيب

 )استراتيجية شاملة(الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IVC/PHA/57/PRP/30 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

المواد إعداد خطة إلدارة إزالة  KAM/PHA/55/PRP/18 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MAG/PHA/55/PRP/17 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

في االتفاقات المتعددة السنوات  حاالت التأخير )الشريحة الثانية( خطة إدارة اإلزالة النهائية  MAG/PHA/56/TAS/18 يونيب
 الجارية

الستعراض مسألة التقارير المتأخرة بشأن  )المرحلة الثالثة(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  MAR/SEV/53/INS/19 يونيب
  .التعزيز المؤسسي

خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد  MAU/PHA/53/TAS/18 يونيب
 )األولىالشريحة ( الكلوروفلوروآربونية

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
 الجارية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MAU/PHA/55/PRP/20 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 .التفاهم
المرحلة (مشروع التعزيز المؤسسي تجديد  MAU/SEV/57/INS/23 يونيب

 )الخامسة
الستعراض التغيير الذي طرأ على وحدة 

 . األوزون الوطنية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MLI/PHA/55/PRP/25 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

للمواد خطة إدارة اإلزالة النهائية  MLI/PHA/57/TAS/27 يونيب
 )الشريحة الثانية( الكلوروفلوروآربونية

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
 الجارية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MLW/PHA/55/PRP/27 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير
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النهائية للمواد خطة إدارة اإلزالة  MOL/PHA/56/TAS/22 يونيب

 )الشريحة الثانية( الكلوروفلوروآربونية
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 

 الجارية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MON/PHA/55/PRP/14 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إلدارة إزالة المواد إعداد خطة  MOZ/PHA/55/PRP/14 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 .التفاهم
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MOZ/PHA/58/PRP/17  يونيب

 )تمويل إضافي(  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 في ضوءالستعراض آخر تطورات الحالة 

حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 
 .التفاهم

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MYA/PHA/57/PRP/10 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة  )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  MYA/SEV/58/INS/11 يونيب
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 .التفاهم
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  NEP/PHA/55/PRP/23 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

المجموعة األولى خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد  NIC/PHA/56/TAS/22 يونيب
 )الشريحة األولى( من المرفق ألف

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
 الجارية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  OMA/PHA/55/PRP/17 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

االستراتيجية الوطنية للتحول إلى أجهزة االستنشاق  PAK/ARS/56/TAS/72 يونيب
ال تعتمد على المواد المزودة بمقياس للجرعات التي 

 الكلوروفلوروآربونية

الستعراض تنظيم حلقات عمل إضافية والتقدم 
المحرز صوب االنتهاء من المشروعات في 

بالنظر إلى أنه  2011تشرين الثاني /نوفمبر
من المبالغ حتى  في المائة 88تم صرف نسبة 

  . 2009نهاية عام 
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  PAK/PHA/55/PRP/69 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
حتى بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
المجموعة (الخطة الوطنية إلزالة مواد المرفق ألف  PAN/PHA/50/TAS/27 يونيب

  )الشريحة الثالثة) (األولى
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 

 الجارية
األولى خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المجموعة  PER/PHA/55/TAS/42 يونيب

 )الشريحة األولى( من المرفق ألف
الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 

 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  PRC/PHA/55/PRP/18 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 

حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 
 .التفاهم

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  QAT/PHA/55/PRP/12 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي يرجع سببها إلى عدم 
توافر الخبراء المحليين الالزمين إلجراء 

 .الدراسة االستقصائية
إلدارة إزالة المواد إعداد خطة  RWA/PHA/55/PRP/15 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير
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حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  SAM/PHA/57/TAS/12 يونيب

 الجارية
تطورات الحالة في ضوء  الستعراض آخر الخطة الوطنية لإلزالة SAU/PHA/53/TAS/04 يونيب

 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SAU/PHA/55/PRP/06 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

إيالء األولوية لتنفيذ خطة اإلزالة الوطنية، 
 . وإلى حجم البلد، والقدرات الوطنية

الستعراض مسألة التقارير المتأخرة بشأن   )إنشاء وحدة لألوزون(التعزيز المؤسسي  SAU/SEV/53/INS/02 يونيب
 تعزيز المؤسسيال

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SIL/PHA/56/PRP/18 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  SIL/PHA/57/TAS/19 يونيب
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SRL/PHA/55/PRP/34 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  STK/PHA/56/PRP/14 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

إزالة المواد لخطط إدارة 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  STL/PHA/55/PRP/13 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  STP/PHA/55/PRP/15 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

في ضوء الستعراض آخر تطورات الحالة 
حاالت التأخير التي طرأت على توقيع مذآرة 

 .التفاهم
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  STV/PHA/55/PRP/13 يونيب

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 
 إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

لخطط إدارة إزالة المواد 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SUR/PHA/55/PRP/14 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت التأخير التي تعزى إلى 

األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد إيالء 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

لخطط إدارة إزالة المواد 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SWA/PHA/56/PRP/13 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير
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 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير إعداد البرنامج القطري TLS/PHA/59/PRP/02 يونيب

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  TLS/PHA/59/PRP/03 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  TOG/PHA/56/PRP/17 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  UGA/PHA/56/PRP/14 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  URT/PHA/57/PRP/26 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .أسباب لحاالت التأخيرلم تقدم 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ZAM/PHA/56/PRP/22 يونيب
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض مسألة التقارير المتأخرة بشأن  )المرحلة الرابعة(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي  ZAM/SEV/57/INS/24 يونيب
 التعزيز المؤسسي

 تعجيل بتحويلللاستراتيجي مشروع تدليلي  AFR/REF/48/DEM/37 يونيدو
المواد المبردات التي تعتمد على 
بلدان أفريقية  5الكلوروفلوروآربونية في 

السودان، والكاميرون، ومصر، وناميبيا، (
  )ونيجيريا

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ALB/PHA/55/PRP/17 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ALB/PHA/57/PRP/18 يونيدو

 )تمويل إضافي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 
الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 

حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 
 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية

التحضير لمشروع تدليلي رائد بشأن إدارة المواد  ALG/DES/59/PRP/74 يونيدو
المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيها والتخلص 

  . من هذه المواد

الستعراض التقدم المحرز بشأن حلقة العمل 
األولية للجهات صاحبة المصلحة فيما يتعلق 

بالتحضير لمشروع التخلص من المواد 
  .المستنفدة لألوزون

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ALG/PHA/55/PRP/68 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ALG/PHA/58/PRP/70 يونيدو

 )تمويل إضافي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .لتنفيذيةاالجتماع الستين للجنة ا
: الكلوروفلوروآربونية الخطة الوطنية إلزالة المواد ARG/PHA/47/INV/147 يونيدو

  2006برنامج العمل لعام 
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 

 الجارية
: الكلوروفلوروآربونية الخطة الوطنية إلزالة المواد ARG/PHA/50/INV/150 يونيدو

 2007برنامج العمل لعام 
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 

 الجارية
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات : الكلوروفلوروآربونية الخطة الوطنية إلزالة المواد ARG/PHA/53/INV/152 يونيدو
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 الجارية 2008برنامج العمل لعام 

إزالة المواد إعداد خطة إلدارة  ARG/PHA/55/PRP/158 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BAH/PHA/55/PRP/20 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 

حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 
 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  BDI/PHA/55/INV/24 يونيدو
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

: الخطة الوطنية إلزالة الموادالمستنفدة لألوزون BHE/PHA/44/INV/21 يونيدو
 الشريحة الثانية

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
  الجارية

الخطة الوطنية إلزالة الموادالمستنفدة لألوزون  BHE/PHA/52/INV/22 يونيدو
 )الشريحة الثالثة(

المتعددة السنوات حاالت التأخير في االتفاقات 
 .الجارية

 
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  BHE/PHA/55/PRP/23 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 

حدوث حاالت تأخير تعزى إلى وجود 
 .صعوبات في البدء في األنشطة

المواد إعداد خطة إلدارة إزالة  CMR/PHA/55/PRP/30 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CMR/PHA/58/PRP/32 يونيدو
 )تمويل إضافي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الخطة القطاعية إلزالة استهالك المواد  CPR/ARS/56/INV/473 يونيدو
الكلوروفلوروآربونية في قطاع أجهزة االستنشاق 

  المزودة بمقياس للجرعات

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث حاالت تأخير تعزى إلى االنتهاء من 
السياسات واألنظمة المتعلقة باالستخدامات 

الضرورية للمواد الكلوروفلوروآربونية حتى 
ع أجهزة يتسنى منح العقود الخاصة بخطة قطا
 .االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CPR/PHA/55/PRP/466 يونيدو
قطاع رغاوي ( الهيدروآلوروفلوروآربونية

  )البوليسترين المسحوبة بالضغط

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

ومبادئ توجيهية خاصة وجود سياسات 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  CPR/PHA/55/PRP/470 يونيدو

قطاع تكييف هواء (  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 )الغرف

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
التأخير يعزى إلى عدم أن السبب في حاالت 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
الخطة القطاعية لقطاع إنتاج بروميد الميثيل  CPR/PRO/56/INV/475 يونيدو

  ) الشريحة الثانية(
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 

  الجارية
 خطة اإلزالة النهائية لرابع آلوريد الكربون DRK/PHA/55/INV/52 يونيدو

 )الشريحة السادسة(
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 

  الجارية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  DRK/PHA/55/PRP/51 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث بعض حاالت تأخير تعزى إلى عدم 
 آفاية االتصال مع وحدة األوزون الوطنية 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  ECU/PHA/59/PRP/45 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير
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إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية في  EGY/ARS/50/INV/92 يونيدو

تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 
 التي تعتمد على اإليروسوالت 

الستعراض االنتهاء من تشييد مباني اإلنتاج 
الجديدة الالزمة إلآمال مشروع أجهزة 
 االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  EGY/PHA/55/PRP/96 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد  ERI/PHA/54/INV/05 يونيدو

 )األولىالشريحة ( الكلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 

 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  GUA/PHA/57/PRP/36 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  GUI/PHA/55/INV/20 يونيدو
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  HON/PHA/55/PRP/28 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى 

 .الداخليةالتغييرات في الموافقة الحكومية أو 
خطة إزالة رابع آلوريد الكربون لقطاعي  IND/PHA/45/INV/385 يونيدو

  2005البرنامج السنوي لعام : االستهالك واإلنتاج
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 

 الجارية
خطة إزالة رابع آلوريد الكربون لقطاعي  IND/PHA/49/INV/402 يونيدو

 2006البرنامج السنوي لعام  :االستهالك واإلنتاج
حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 

 الجارية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IND/PHA/56/PRP/427 يونيدو

تبريد وسائل قطاعا ( الهيدروآلوروفلوروآربونية
  ) النقل وتكييف الهواء

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
التأخير التي تعزى إلى حاالت حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IRQ/PHA/55/PRP/04 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  IRQ/PHA/59/PRP/11 يونيدو
  ) تمويل إضافي( الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

من وحدات  50إزالة المواد المستنفدة لألوزون في  IVC/REF/57/INV/32 يونيدو
  مبردات الدفع المرآزي الحالية

الستعراض الجهود المبذولة لتقاسم تكاليف 
  مشروع المبردات

المواد إعداد خطة إلدارة إزالة  JOR/PHA/55/PRP/82 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى 

 .التغييرات في الموافقة الحكومية أو الداخلية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  KUW/PHA/55/PRP/13 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .التأخيرلم تقدم أسباب لحاالت 

: الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون LIB/PHA/45/INV/25 يونيدو
 الشريحة الثانية 

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
  الجارية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  LIB/PHA/55/PRP/29 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .التأخيرلم تقدم أسباب لحاالت 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MEX/PHA/55/PRP/139 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
إدارة إزالة المواد طة لخإعداد األنشطة االستثمارية  MEX/REF/58/PRP/145 يونيدو

قطاع تصنيع أجهزة ( الهيدروآلوروفلوروآربونية
 )التبريد

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MOG/PHA/55/PRP/05 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إزالة بروميد الميثيل المستخدم آغاز لتبخير التربة  MOR/FUM/56/INV/61 يونيدو
في إنتاج الحبوب الخضراء والنباتات من الفصيلة 

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
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  ) الشريحة األولى(الفرعية 

إعداد األنشطة االستثمارية إلزالة المواد  MOR/PHA/55/PRP/59 يونيدو
قطاع تصنيع أجهزة ( الهيدروآلوروفلوروآربونية

 )التبريد

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  MYA/PHA/57/PRP/09 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  NER/PHA/54/INV/21 يونيدو
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

إلدارة إزالة المواد إعداد خطة  NER/PHA/55/PRP/22 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  NER/PHA/58/INV/23 يونيدو
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

المواد إعداد خطة إلدارة إزالة  NIC/PHA/55/PRP/21 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  NIR/PHA/56/PRP/120 t يونيدو

 )تمويل إضافي( الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  OMA/PHA/55/PRP/16 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  PAK/PHA/55/PRP/70 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  PAK/PHA/59/PRP/76 يونيدو
 )تمويل إضافي( الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .أسباب لحاالت التأخيرلم تقدم 

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  QAT/PHA/55/PRP/11 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
إزالة المواد إعداد خطة إلدارة  SAU/PHA/55/PRP/05 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SEN/PHA/55/PRP/26 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SOA/PHA/55/PRP/01 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث حاالت تأخير تعزى إلى وجود 

 .صعوبات في البدء في األنشطة
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SUD/PHA/55/PRP/21 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SUD/PHA/59/PRP/26 يونيدو
 )تمويل إضافي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  SYR/PHA/55/PRP/97 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

مبردات الطرد المرآزي الستبدال مشروع تدليلي  SYR/REF/47/DEM/93 يونيدو
  المواد الكلوروفلوروآربونيةالتي تعتمد على 

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث حاالت تأخير تعزى إلى القرار 
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المتعلق باستبدال المبرد بدال من إعادة تهيئته 

 في مشروع المبردات 
إلدارة إزالة المواد  إعداد خطة TKM/PHA/55/PRP/05 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  TUN/PHA/55/PRP/48 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  TUR/PHA/55/PRP/91 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث حاالت تأخير تعزى إلى وجود 

 .صعوبات في البدء في األنشطة
إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  VEN/PHA/55/PRP/112 يونيدو

 الهيدروآلوروفلوروآربونية
الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 

حاالت التأخير يعزى إلى عدم أن السبب في 
وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 

بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 
 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  YEM/PHA/55/PRP/29 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حاالت التأخير التي تعزى إلى  حدوث بعض

إيالء األولوية لالنتهاء من أنشطة إزالة المواد 
الكلوروفلوروآربونية قبل البدء في التحضير 

لخطط إدارة إزالة المواد 
 .الهيدروآلوروفلوروآربونية

إعداد خطة إلدارة إزالة المواد  YUG/PHA/55/PRP/32 يونيدو
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
حاالت التأخير التي تعزى إلى حدوث بعض 

 .التأخير في إنجاز الدراسة االستقصائية
البنك 
 الدولي

ANT/PHA/44/INV/10 الستعراض الحالة بالنسبة لتوفير الحكومة  خطة إدارة إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية
وبالنسبة التمويل لميزانية الشريحة الثانية 

الحتمال قيام الوآالة بتغيير اتفاق سداد 
التكاليف للتمكين من تقديم سلفة فيما يتعلق 

 بتلك األنشطة
البنك 
 الدولي

ARG/FUM/29/DEM/93  مشروع تدليل الختبار بدائل لبروميد الميثيل في
القضاء على آفات القطن والموالح بعد الحصاد 

 ) المرحلة األولى(

 .التأخير المستمرةالستعراض حاالت 

البنك 
 الدولي

ARG/HAL/26/TAS/80  البرنامج الوطني إلدارة الهالونات للمساعدة في
في تطبيقات  1301-القضاء على استخدام الهالون

 الذي يتم استرداده  1301- جديدة وإدارة الهالون

 .الستعراض حاالت التأخير المستمرة

البنك 
 الدولي

ARG/PHA/47/INV/148 الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية :
  2006برنامج العمل لعام 

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

البنك 
 الدولي

CPR/PHA/55/PRP/467  إعداد خطة إلدارة إزالة المواد
قطاع إنتاج المواد :  الهيدروآلوروفلوروآربونية
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
حدوث حاالت تأخير تعزى إلى وجود 

 .صعوبات في البدء في األنشطة
البنك 
 الدولي

CPR/PHA/55/PRP/468  إعداد خطة إلدارة إزالة المواد
قطاع رغاوى : الهيدروآلوروفلوروآربونية

 البوليوريتان 

الحالة بالنظر إلى الستعراض آخر تطورات 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .االجتماع الستين للجنة التنفيذية
البنك 
 الدولي

GLO/REF/47/DEM/268  إندونيسيا (المشروع العالمي الستبدال المبردات
  )وماليزيا والهندوالصين والفلبين 

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ
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البنك 
 الدولي

IDS/PHA/57/PRP/186  إعداد خطة إلدارة إزالة المواد
 )قطاع الرغاوي(الهيدروآلوروفلوروآربونية 

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

البنك 
 الدولي

IDS/REF/51/INV/178  إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية في قطاع التبريد
  ) الشريحة الخامسة) (أجهزة تبريد السيارات(

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
 الجارية

البنك 
 الدولي

IND/PRO/59/INV/435  اإلزالة المعجلة إلنتاج المواد الكلوروفلوروآربونية
 )الشريحة األولى(

تطورات الحالة في ضوء  الستعراض آخر
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

البنك 
 الدولي

MAL/PHA/52/INV/158 الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية :
 2007البرنامج السنوي لعام 

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
 الجارية

البنك 
 الدولي

MAL/PHA/55/INV/160  إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونيةالخطة الوطنية :
 2008البرنامج السنوي لعام 

حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة السنوات 
 الجارية

البنك 
 الدولي

MAL/PHA/59/INV/166 الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروآربونية :
 2009البرنامج السنوي لعام 

السنوات  حاالت التأخير في االتفاقات المتعددة
 الجارية

البنك 
 الدولي

PHI/PHA/55/PRP/84  إعداد خطة إلدارة إزالة المواد
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

البنك 
 الدولي

PHI/REF/59/PRP/88  إعداد األنشطة االستثمارية لخطة إدارة إزالة المواد
تكييف هواء قطاع أجهزة (الهيدروآلوروفلوروآربونية 

)المنازل

 .لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

البنك 
 الدولي

THA/FUM/50/INV/147  الشريحة (الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل
 ) الثانية

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

البنك 
 الدولي

THA/HAL/29/TAS/121  برنامج إدارة الهالونات، واسترداد الهالونات وإعادة
  تدويرها وتخزينها 

 .الستعراض حاالت التأخير المستمرة

البنك 
 الدولي

THA/PHA/55/PRP/151  إعداد خطة إلدارة إزالة المواد
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

 لم تقدم أسباب لحاالت التأخير

البنك 
 الدولي

TUN/PHA/49/INV/47   الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزن
 ) الشريحة األولى(

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .انخفاض مستوى صرف المبالغ

البنك 
 الدولي

VIE/FUM/50/INV/48  الشريحة (الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل
 )األولى

الستعراض آخر تطورات الحالة في ضوء 
 .صرف المبالغانخفاض مستوى 

البنك 
 الدولي

VIE/PHA/55/PRP/50  إعداد خطة إلدارة إزالة المواد
 الهيدروآلوروفلوروآربونية

الستعراض آخر تطورات الحالة بالنظر إلى 
أن السبب في حاالت التأخير يعزى إلى عدم 

وجود سياسات ومبادئ توجيهية خاصة 
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى 

 .الستين للجنة التنفيذيةاالجتماع 
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AFGHANISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV, 
additional funding)

UNEP $68,750 $0 $68,750

Approved in accordance with decision 59/47.
$68,750 $68,750Total for Afghanistan

ALBANIA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $109,200 $0 $109,200
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

$109,200 $109,200Total for Albania

ANTIGUA AND BARBUDA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
CFC phase-out management plan (second tranche) IBRD $27,900 $2,511 $30,411
The Government was requested, with the assistance from the 
World Bank, to submit a progress report on the implementation of 
the work programme associated with the second and final tranche 
of the CFC phase-out management plan no later than the 66th 
Meeting.

$27,900 $2,511 $30,411Total for Antigua and Barbuda

ARGENTINA
REFRIGERATION
Air conditioning
Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary air-
conditioning equipment manufacturing sector

Italy $300,000 $39,000 $339,000

Approved on an exceptional basis on the understanding that it 
would not set a precedent for funding the phase-out of more than 
10 per cent of the starting point for aggregate reduction until a 
clear policy on that issue was established. Noted that the 
Government had agreed to establish as its starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption, the 
consumption level reported under Article 7 for 2008 (356.9 ODP 
tonnes). UNIDO and the Government were requested to deduct 
53.5 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption. UNIDO was also 
requested to provide to the Secretariat at the end of each year of 
the project’s implementation period, or part thereof,  progress 
reports that addressed the issues pertaining to the collection of 
accurate data in line with the objectives of decision 55/43(b).

1
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Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary air-
conditioning equipment manufacturing sector

UNIDO $8,435,542 $632,666 $9,068,208 8.99

Approved on an exceptional basis on the understanding that it 
would not set a precedent for funding the phase-out of more than 
10 per cent of the starting point for aggregate reduction until a 
clear policy on that issue was established. Noted that the 
Government had agreed to establish as its starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption, the 
consumption level reported under Article 7 for 2008 (356.9 ODP 
tonnes). UNIDO and the Government were requested to deduct 
53.5 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption. UNIDO was also 
requested to provide to the Secretariat at the end of each year of 
the project’s implementation period, or part thereof,  progress 
reports that addressed the issues pertaining to the collection of 
accurate data in line with the objectives of decision 55/43(b).

53.5

$8,735,542 $671,666 $9,407,208Total for Argentina 53.5

BAHAMAS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$60,000 $60,000Total for Bahamas

BANGLADESH
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase VI) UNDP $130,000 $9,750 $139,750
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

$130,000 $9,750 $139,750Total for Bangladesh

BARBADOS
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $117,000 $0 $117,000
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

$117,000 $117,000Total for Barbados

BHUTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase III, 
additional funding)

UNEP $27,500 $0 $27,500

Approved in accordance with decision 59/47.
$27,500 $27,500Total for Bhutan
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CAMBODIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche) UNEP $150,000 $19,500 $169,500
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. Noted that the 
Government of Cambodia agreed to change its starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption to the 
consumption based on the average consumption forecast for 2009 
and 2010 (13.8 ODP tonnes) instead of its 2009 HCFC 
consumption; and that the estimated baseline of consumption (13.8 
ODP tonnes) was the basis for calculating funding for the HPMP 
for Cambodia. The Secretariat was requested, once the actual 
baseline data was known, to update Appendix 2-A to the 
Agreement with the figures for maximum allowable consumption, 
and to notify the Committee of the resulting levels of maximum 
allowable consumption accordingly.
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche) UNDP $200,000 $15,000 $215,000
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. Noted that the 
Government of Cambodia agreed to change its starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption to the 
consumption based on the average consumption forecast for 2009 
and 2010 (13.8 ODP tonnes) instead of its 2009 HCFC 
consumption; and that the estimated baseline of consumption (13.8 
ODP tonnes) was the basis for calculating funding for the HPMP 
for Cambodia. The Secretariat was requested, once the actual 
baseline data was known, to update Appendix 2-A to the 
Agreement with the figures for maximum allowable consumption, 
and to notify the Committee of the resulting levels of maximum 
allowable consumption accordingly.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V, 
additional funding)

UNEP $51,639 $0 $51,639

Approved in accordance with decision 59/47.
$401,639 $34,500 $436,139Total for Cambodia

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) France $45,000 $5,850 $50,850
The Government was requested, with the assistance from UNEP 
and France, to submit a progress report on the implementation of 
the work programme associated with the second and final tranche 
of the TPMP no later than the 64th Meeting.

0.6

Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $45,000 $5,850 $50,850
The Government was requested, with the assistance from UNEP 
and France, to submit a progress report on the implementation of 
the work programme associated with the second and final tranche 
of the TPMP no later than the 64th Meeting.

$90,000 $11,700 $101,700Total for Central African Republic 0.6
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CHINA
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out of methyl bromide (phase II, fifth 
tranche)

UNIDO $600,000 $45,000 $645,000

REFRIGERATION
Compressor
Demonstration sub-project for conversion of room air-
conditioning compressor manufacturing from HCFC-22 to 
propane at Guangdong Meizhi Co.

UNIDO $1,875,000 $140,625 $2,015,625

Approved on the understanding that the funding provided did not 
establish a precedent for future funding levels of similar 
conversions. UNIDO and the Government were requested to 
deduct 13.2 ODP tonnes of HCFCs (240 metric tonnes of HCFC-
22) from the starting point for sustained aggregate reductions in 
HCFC consumption, as set out in China’s HCFC phase-out 
management plan. UNIDO was also requested to provide to the 
Secretariat at the end of each year of the project’s implementation 
period, progress reports that addressed the issues pertaining to the 
collection of accurate data in line with the objectives of decision 
55/43(b).
Air conditioning
Demonstration sub-project for conversion from HCFC-22 
to propane at Midea Room Air-conditioning Manufacturing 
Company

UNIDO $4,026,507 $301,988 $4,328,495 21.26

Approved on the understanding that the funding provided did not 
establish a precedent for future funding levels of similar 
conversions. UNIDO and the Government were requested to 
deduct 13.2 ODP tonnes of HCFCs (240 metric tonnes of HCFC-
22) from the starting point for sustained aggregate reductions in 
HCFC consumption, as set out in China’s HCFC phase-out 
management plan. UNIDO was also requested to provide to the 
Secretariat at the end of each year of the project’s implementation 
period, progress reports that addressed the issues pertaining to the 
collection of accurate data in line with the objectives of decision 
55/43(b).

13.2

$6,501,507 $487,613 $6,989,120Total for China 13.2

COLOMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VII, 
additional funding)

UNDP $114,833 $8,612 $123,445

Approved in accordance with decision 59/47.
$114,833 $8,612 $123,445Total for Colombia
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CROATIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche) UNIDO $180,000 $13,500 $193,500
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. Noted with 
appreciation the commitment by the Government to accelerate its 
phase-out of HCFCs by 24 years in advance of the Protocol 
schedule. The Secretariat was requested once the baseline data 
was known, to update Appendix 2-A to the Agreement with the 
figures for maximum allowable consumption, and to notify the 
Committee of the resulting levels of maximum allowable 
consumption accordingly.

$180,000 $13,500 $193,500Total for Croatia

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (third tranche) UNDP $71,875 $5,391 $77,266
The Government was requested, with the assistance from UNEP 
and UNDP, to submit a progress report on the implementation of 
the work programme associated with the third and final tranche of 
the NPP no later than the 64th Meeting.

46.5

National CFC phase-out plan (third tranche) UNEP $71,875 $9,344 $81,219
The Government was requested, with the assistance from UNEP 
and UNDP, to submit a progress report on the implementation of 
the work programme associated with the third and final tranche of 
the NPP no later than the 64th Meeting.

$143,750 $14,735 $158,485Total for Democratic Republic of the Congo 46.5

DOMINICA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal CFC phase-out management plan (fourth tranche) UNEP $13,000 $1,690 $14,690
The Government was requested, with assistance from UNEP and 
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the fourth and final tranche of 
the TPMP no later than the 63rd Meeting.
Terminal CFC phase-out management plan (fourth tranche) UNDP $6,000 $540 $6,540
The Government was requested, with assistance from UNEP and 
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the fourth and final tranche of 
the TPMP no later than the 63rd Meeting.

0.7

$19,000 $2,230 $21,230Total for Dominica 0.7

DOMINICAN REPUBLIC
FOAM
Rigid (insulation refrigeration)
Conversion from HCFC-141b in the manufacture of 
polyurethane rigid insulation foam for commercial 
refrigerators

UNDP $332,775 $24,958 $357,733 9.79

Approved on an exceptional basis, without prejudice to any future 
project, which would be subject to the conditions specified in 
decision 61/47.

3.7

$332,775 $24,958 $357,733Total for Dominican Republic 3.7
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ECUADOR
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (fifth tranche) UNEP $7,485 $973 $8,458
Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee. UNEP was requested 
to submit a progress report on the implementation of the work 
programme no later than the 64th Meeting.
National CFC phase-out plan (fifth tranche) UNIDO $10,849 $814 $11,663
Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee.

42.0

National CFC phase-out plan (fourth tranche) UNIDO $134,576 $10,093 $144,669
Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee.
National CFC phase-out plan (fourth tranche) UNEP $92,835 $12,069 $104,904
Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee. UNEP was requested 
to submit a progress report on the implementation of the work 
programme no later than the 64th Meeting.
National CFC phase-out plan (third tranche) UNIDO $134,575 $10,093 $144,668
Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee.
National CFC phase-out plan (third tranche) UNEP $92,835 $12,069 $104,904
Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee. UNEP was requested 
to submit a progress report on the implementation of the work 
programme no later than the 64th Meeting.

$473,155 $46,111 $519,266Total for Ecuador 42.0

EGYPT
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(appliance foam sector)

UNIDO $100,000 $7,500 $107,500

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNIDO $228,323 $17,124 $245,447

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$328,323 $24,624 $352,947Total for Egypt

FIJI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$60,000 $60,000Total for Fiji
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GAMBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$60,000 $60,000Total for Gambia

GHANA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche) Italy $70,000 $9,100 $79,100
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. Noted with 
appreciation the submission of the HPMP for Ghana to achieve the 
complete phase-out of HCFCs at an estimated total cost of US 
$3,875,175 (excluding agency support costs), while pointing out 
that it did not endorse this estimate and that the application of the 
US $4.5/kg cost-effectiveness figure beyond 2015 should not set a 
precedent for future projects; and that the Government agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the consumption based on the average 
consumption forecast for 2009 and 2010 (49.5 ODP tonnes). The 
Secretariat was requested, once the baseline data was known, to 
update Appendix 2-A to the Agreement with the figures for 
maximum allowable consumption, and to notify the Executive 
Committee of the resulting levels of maximum allowable 
consumption accordingly.
HCFC phase-out management plan (phase I, first tranche) UNDP $200,000 $15,000 $215,000
Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee. Noted with 
appreciation the submission of the HPMP for Ghana to achieve the 
complete phase-out of HCFCs at an estimated total cost of US 
$3,875,175 (excluding agency support costs), while pointing out 
that it did not endorse this estimate and that the application of the 
US $4.5/kg cost-effectiveness figure beyond 2015 should not set a 
precedent for future projects; and that the Government agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the consumption based on the average 
consumption forecast for 2009 and 2010 (49.5 ODP tonnes). The 
Secretariat was requested, once the baseline data was known, to 
update Appendix 2-A to the Agreement with the figures for 
maximum allowable consumption, and to notify the Executive 
Committee of the resulting levels of maximum allowable 
consumption accordingly.

$270,000 $24,100 $294,100Total for Ghana

GUATEMALA
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase 
VII)

UNEP $124,800 $0 $124,800

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$124,800 $124,800Total for Guatemala
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HAITI
SEVERAL
Ozone unit support
Additional emergency assistance for institutional 
strengthening

UNEP $20,000 $0 $20,000

Approved on an exceptional basis, taking into consideration the 
circumstances facing the National Ozone Unit in Haiti after the 
devastation of the country’s infrastructure by the earthquake in 
2010. UNEP was requested as lead agency to present, at the 62nd 
Meeting of the Executive Committee, a strategy and action plan to 
assist the country to return to the pre earthquake implementation 
level.

$20,000 $20,000Total for Haiti

INDIA
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation of a project for demonstration of a sustainable 
technological, financial and management model for 
disposal of ODS

UNDP $80,000 $6,000 $86,000

Approved in line with decisions 58/19.
$80,000 $6,000 $86,000Total for India

INDONESIA
SOLVENT
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(solvent sector)

UNIDO $10,000 $750 $10,750

$10,000 $750 $10,750Total for Indonesia

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNDP $173,511 $13,013 $186,524

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$173,511 $13,013 $186,524Total for Iran (Islamic Republic of)

JAMAICA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(foam sector)

UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Jamaica

JORDAN
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation of a HCFC refrigeration sector plan (additional 
funding for the commercial refrigeration subsector)

IBRD $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Jordan
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KYRGYZSTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
V)

UNEP $115,830 $0 $115,830

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$115,830 $115,830Total for Kyrgyzstan

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) France $138,500 $18,005 $156,505
The Government was requested, with the assistance from France, 
to submit a progress report on the implementation of the work 
programme associated with the second and final tranche of the 
TPMP no later than the 64th Meeting.

6.5

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of the institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

$198,500 $18,005 $216,505Total for Lao People's Democratic Republic 6.5

LEBANON
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Preparation for pilot demonstration project on ODS waste 
management and disposal

UNIDO $85,000 $6,375 $91,375

Approved in line with decisions 58/19 and 59/10.
$85,000 $6,375 $91,375Total for Lebanon

MALAYSIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII, 
additional funding)

UNDP $139,750 $10,481 $150,231

Approved in accordance with decision 59/47.
$139,750 $10,481 $150,231Total for Malaysia

MALDIVES
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$60,000 $60,000Total for Maldives

MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening project (phase III) UNEP $60,000 $0 $60,000
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
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$60,000 $60,000Total for Micronesia (Federated States of)

MONTENEGRO
SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (phase II) UNIDO $60,000 $4,500 $64,500
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

$60,000 $4,500 $64,500Total for Montenegro

NEPAL
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $60,000 $0 $60,000

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$60,000 $60,000Total for Nepal

NIGERIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for a demonstration project to validate the trans-
critical CO2 refrigeration technology for application to ice-
block makers at Austin Laz

Japan $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Nigeria

PARAGUAY
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $0 $60,000
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

$60,000 $60,000Total for Paraguay

REPUBLIC OF MOLDOVA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI)

UNEP $69,334 $0 $69,334

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$69,334 $69,334Total for Republic of Moldova

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase out management plan for CFCs (fourth 
tranche)

UNEP $14,000 $1,820 $15,820

The Government was requested, with assistance from UNEP and 
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the fourth and final tranche of 
the TPMP no later than the 63rd Meeting.

$14,000 $1,820 $15,820Total for Saint Vincent and the Grenadines
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SAMOA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V, 
additional funding)

UNEP $25,000 $0 $25,000

Approved in accordance with decision 59/47.
$25,000 $25,000Total for Samoa

SAUDI ARABIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National phase-out plan (second tranche) UNEP $40,500 $5,265 $45,765
The Government was requested, with the assistance from UNIDO 
and UNEP, to submit a progress report on the implementation of 
the work programme associated with the second and final tranche 
of the NPP, accompanied by a verification report for 2009 
covering CFC, CTC, TCA and halon consumption, no later than 
the 64th Meeting.
National phase-out plan (second tranche) UNIDO $143,000 $10,725 $153,725
The Government was requested, with the assistance from UNIDO 
and UNEP, to submit a progress report on the implementation of 
the work programme associated with the second and final tranche 
of the NPP, accompanied by a verification report for 2009 
covering CFC, CTC, TCA and halon consumption, no later than 
the 64th Meeting.

532.0

$183,500 $15,990 $199,490Total for Saudi Arabia 532.0

SERBIA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration air-conditioning manufacturing sector)

UNIDO $60,000 $4,500 $64,500

$60,000 $4,500 $64,500Total for Serbia

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNEP $55,000 $7,150 $62,150
The Government was requested, with assistance from UNEP and 
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the second and final tranche of 
the TPMP no later than the 64th Meeting.
Terminal phase-out management plan (second tranche) UNDP $20,000 $1,800 $21,800
The Government was requested, with assistance from UNEP and 
UNDP, to submit a progress report on the implementation of the 
work programme associated with the second and final tranche of 
the TPMP no later than the 64th Meeting.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $85,800 $0 $85,800
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

$160,800 $8,950 $169,750Total for Sierra Leone

11



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58
Annex IX

SRI LANKA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(refrigeration and air-conditioning sector)

UNDP $60,000 $4,500 $64,500

Project transferred from the World Bank.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII)

UNDP $134,056 $10,054 $144,110

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$194,056 $14,554 $208,610Total for Sri Lanka

SYRIA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(foam sector)

UNIDO $40,000 $3,000 $43,000

$40,000 $3,000 $43,000Total for Syria

THAILAND
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for a HCFC foam sector plan IBRD $100,000 $7,500 $107,500

REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Preparation for a HCFC refrigeration sector plan IBRD $100,000 $7,500 $107,500

Preparation for a HCFC air-conditioning sector plan IBRD $100,000 $7,500 $107,500

$300,000 $22,500 $322,500Total for Thailand

TIMOR LESTE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
Preparation of a HCFC phase-out management plan 
(additional funding)

UNEP $55,000 $7,150 $62,150

SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (phase II, year 1) UNEP $40,000 $0 $40,000

$95,000 $7,150 $102,150Total for Timor Leste
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TUNISIA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National ODS phase-out plan (second tranche) IBRD $345,395 $25,905 $371,300
The World Bank was requested to submit a progress report on the 
implementation of the work programme associated with the 
second and final tranche of the NPP, a verification report for 2008 
and 2009, and, if significant funds remained uncommitted at the 
beginning of 2011, an implementation plan for those funds no later 
than its 64th Meeting.

172.5

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) IBRD $247,270 $18,545 $265,815
Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.

$592,665 $44,450 $637,115Total for Tunisia 172.5

TURKMENISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase 
III)

UNEP $77,000 $0 $77,000

Approved in accordance with decisions 61/20 and 61/43.
$77,000 $77,000Total for Turkmenistan

871.3GRAND TOTAL $21,399,620 $1,567,048 $22,966,668
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(ODP)

IBRD 172.5 $950,565 $71,711 $1,022,276
UNDP 51.0 $1,692,800 $127,349 $1,820,149
UNEP $2,049,383 $82,880 $2,132,263
UNIDO 640.7 $16,123,372 $1,209,253 $17,332,625

7.1 $183,500 $23,855 $207,355France
$370,000 $48,100 $418,100Italy

$30,000 $3,900 $33,900Japan

BILATERAL COOPERATION
Refrigeration $330,000 $42,900 $372,900
Phase-out plan 7.1 $253,500 $32,955 $286,455

7.1 $583,500 $75,855 $659,355TOTAL:
INVESTMENT PROJECT
Foam 3.7 $332,775 $24,958 $357,733
Fumigant $600,000 $45,000 $645,000
Refrigeration 66.7 $14,337,049 $1,075,279 $15,412,328
Phase-out plan 793.7 $2,056,700 $187,102 $2,243,802

864.2 $17,326,524 $1,332,339 $18,658,863TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT
Foam $270,000 $20,250 $290,250
Refrigeration $350,000 $26,250 $376,250
Solvent $10,000 $750 $10,750
Phase-out plan $55,000 $7,150 $62,150
Destruction $165,000 $12,375 $177,375
Several $2,639,596 $92,079 $2,731,675

$3,489,596 $158,854 $3,648,450TOTAL:
Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 871.3 $21,399,620 $1,567,048 $22,966,668
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Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
Canada (per decision 61/2(a)(iv))* 31 0 31
Spain (per decision 61/2(a)(iv))** 24,393 2,688 27,081
UNDP (per decision 61/2(a)(ii)&(iii)) 52,327 5,212 57,539
UNEP (per decision 61/2(a)(ii)&(iii)) 3,520 282 3,802
UNIDO (per decision 61/2(a)(ii)&(iii)) 26,351 2,549 28,900
World Bank (per decision 61/2(a)(ii)&(iii)) 74,257 213,141 287,398
Total 180,879 223,872 404,751
*Cash transfer per decision 61/2(a)(iv) already reflected in the status of contributions as at 30 June 2010.
**Cash transfer per decision 61/2(a)(iv).

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
World Bank (per decision 61/2(c)) -60,000 -4,500 -64,500
UNDP (per decision 61/2(c))* 60,000 4,500 64,500
*Amount included in funds approved in Table 1. 

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
France (1) 183,500 23,855 207,355
Italy (1) 370,000 48,100 418,100
Japan (1) 30,000 3,900 33,900
UNDP 1,640,473 122,137 1,762,610
UNEP 2,045,863 82,598 2,128,461
UNIDO 16,097,021 1,206,704 17,303,725
World Bank 816,308 -145,930 670,378
Total 21,183,165 1,341,364 22,524,529
(1) Total amount to be assigned to 2010 bilateral contributions.

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 61ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR BALANCES ON PROJECTS 
AND ACTIVITIES

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF THE 
61ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 61ST MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR TRANSFERRED PROJECTS

15
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  العــــاشرالمرفق 

  اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي 

  المقدمة إلى االجتماع الحادي والستين

  

  ألبانيا

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المرحلي المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -1
إلي أن  التي تشير 2008لعام  7بيانات المادة بأبلغت أمانة األوزون  قد لبانيامع التقدير أن أ والحظتأللبانيا 

ستهالك المواد الكلوروفلوروآربونية ومواد استنفاد األوزون األخرى الكاملة الزالة تحقيق اإل البلد نجح في
أن في التنفيذية ولذلك تأمل اللجنة . 2010مما يشير إلى امتثال ألبانيا ألهداف بروتوآول مونتريال لعام 

تحقيق أهداف الجدول الزمني إلزالة المواد لنجاح باهر بتواصل ألبانيا تنفيذ أنشطة برنامجها القطري 
رقابة الالمستنفدة لألوزون وفقا ألحكام بروتوآول مونتريال بما في ذلك األنشطة المنفذة لتحقيق تدابير 

  .2015و 2013المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعامي المتعلقة ب

  جزر البهاما 

هاما مشروع التعزيز المؤسسي لجزر الب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد  -2
أن  التي تشير إلى 2009لعام  7بيانات المادة بأبلغت أمانة األوزون  قد مع التقدير أن جزر البهاما والحظت

اللجنة التنفيذية مع التقدير  تقرأو. المواد الخاضعة للرقابة الطرف في حالة امتثال لخطوات التخفيض لجميع
ستهالك المواد الكلوروفلوروآربونية قبل التاريخ الكاملة الزالة تحقيق اإلأن جزر البهاما استطاعت 

اللجنة التنفيذية أن جزر البهاما ال تزال  تآما الحظ. سنة واحدةبالمستهدف بموجب بروتوآول مونتريال 
افحة التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة لألوزون عن طريق تعزيز نظام إصدار تلتزم بمك

لمرحلة الرابعة، فإن اللجنة التنفيذية لومع األنشطة المزمعة . التراخيص لديها بالتعاون مع إدارة الجمارك
روآربونية وستبدأ في ستهالك المواد الكلوروفلوالكاملة الزالة اإلعلى ثقة بأن جزر البهاما ستحافظ على 

  .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بنجاح باهر

  بنغالديش

المرحلة (طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  معاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم   -3
نغالديش التي أبلغت عنها ب 2009لعام لبنغالديش وتالحظ مع التقدير أن بيانات البرنامج القطري ) السادسة

آما تالحظ اللجنة . أمانة الصندوق المتعدد األطراف تتماشى مع األهداف بموجب بروتوآول مونتريال
التنفيذية مع التقدير التدابير التي وضعتها حكومتك لسرعة تنفيذ مشروعات إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضا أن . ينوموافقة مجلس الوزراء على عزم حكومتكم التصديق على تعديل بيج
بنغالديش اتخذت خطوات آبيرة إلآمال تنفيذ مشروع إزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 

بنغالديش خالل السنتين  تواصلولذلك، تأمل اللجنة التنفيذية أن . التي تستخدم المواد الكلوروفلوروآربونية
إزالة المواد المستنفدة لألوزون مع الترآيز على سرعة إآمال فظة على للمحاالقادمتين تنفيذ أنشطتها 

، المزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق األنشطة المتبقية في الخطة الوطنية لإلزالة ومشروع إزالة 
وإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بما يتماشى مع األهداف 

   .ألطراف في بروتوآول مونتريالاالصادر عن اجتماع  XIX/6حددة بموجب المقرر الم
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  دوسابارب

دوس ااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبارب  - 4 
ت تنفيذ وبيانا 2009لعام  7بيانات المادة بأبلغت أمانة األوزون  قد دوسامع التقدير أن بارب والحظت

تحقيق  إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف التي تشير إلى أن البلد نجح في 2009البرنامج القطري لعام 
ومع األنشطة . ستهالك المواد الكلوروفلوروآربونية والمواد المستنفدة لألوزون األخرىالكاملة الزالة اإل

في مكتب األوزون عامل دوس موظف ان لدى باربأأيضا لمرحلة الرابعة، تالحظ اللجنة التنفيذية لالمزمعة 
رفيع المستوى من الحكومة بدعم جميع  االوطني بدعم من مشروع التعزيز المؤسسي وأن هناك التزام

أن تواصل باربادوس في ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية . األنشطة الوطنية المتعلقة ببروتوآول مونتريال
فلوروآربونية وأن تشرع في أنشطة إزالة المواد على إزالة المواد الكلورو المحافظة

  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

  مصــر

راجعت اللجنة التنفيذية التقرير الذي ُقّدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمصر   .5
ولحظت مع التقدير أن مصر ممتثلة بالتزامات تبليغ البيانات إلى آّل من أمانة األوزون وأمانة 

ولحظت اللجنة التنفيذية أيضًا أن مصر، من ضمن إطار العمل لمشروع التعزيز . الصندوق
وبنوع خاص . المؤسسي، قد اتخذت خطوات هامة من أجل إزالة استهالآها للمواد المستنفدة لألوزون

أحّلت استراتيجيات في مختلف قطاعات إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وتابعت في الوقت نفسه بذل 
ومصر هي عضو ناشط في . د التنظيمية بواسطة نظامها الخاص بإصدار التراخيص والكوتاالجهو

شبكة األوزون اإلقليمية للبلدان األفريقية الناطقة باالنكليزية، وهي تدعم البلدان األفريقية والعربية 
 2009م ولحظت اللجنة التنفيذية مصادقة مصر على تعديل بيجين عا. بواسطة تعميم منشورات متعددة

وهي تأمل أن تقوم مصر خالل السنتين القادمتين بابتكار ظروف للتعجيل في إزالة المواد المستنفدة 
لألوزون، بما في ذلك تلك األنشطة المطلوبة وفقًا لتدابير رقابة بروتوآول مونتريال للمواد الهيدرو 

  .2015و 2013آلورو فلورو آربونية لعاَمي 

  فيجي

. ديد مشروع التعزيز المؤسسي لفيجيمتنفيذية التقرير المقدم مع طلب تاستعرضت اللجنة ال  -6
اللجنة مع التقدير أن فيجي أآملت بنجاح تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية وخطة إزالة بروميد  والحظت

عدم وجود استهالك من المواد الكلوروفلوروآربونية منذ عام المحافظة على فيجي بلالميثيل التي سمحت 
واالمتثال لخطة العمل المتعلقة ببروميد الميثيل وبالتالي العودة إلى حالة االمتثال لتدابير الرقابة على  2000

أن تواصل فيجي المحافظة على إزالة المواد في ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية . ميد الميثيلوبر
دروآلوروفلوروآربونية وأن تبدأ في الكلوروفلوروآربونية وأن تنتهي من إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهي

  .تنفيذها

  بيامغا

غامبيا لاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -7
مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات تفيد بأن استهالآه من المواد  والحظت

أن في وتأمل اللجنة التنفيذية . ل ألحكام بروتوآول مونتريالمتثي 2008الكلوروفلوروآربونية في عام 
المحافظة على عدم تواصل غامبيا خالل السنتين القادمتين تنفيذ أنشطة اإلزالة لديها بنجاح باهر من أجل 

على آما تشجع اللجنة التنفيذية غامبيا . 2010ما بعد عام فياالستهالك من المواد الكلوروفلوروآربونية وجود 
  .لشروع في أنشطة إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وفقا للجدول الزمني لإلزالة المعجلةا
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  غواتيماال

المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي المرحلي استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير   -8
التي تشير إلى أن  7ات المادة أبلغت أمانة األوزون ببيانقد مع التقدير أن غواتيماال  والحظتغواتيماال ل

. الطرف في حالة امتثال لخطوات التخفيض لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوآول مونتريال
بروميد المتعلقة بوتقر اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن غواتيماال استطاعت االمتثال لخطة العمل الوطنية 

من عشر لألطراف وباإلضافة إلى ذلك تجاوزت التوقعات فيما يتعلق الميثيل التي وافق عليها االجتماع الثا
لمرحلة السابعة، تثق اللجنة لومع األنشطة المزمعة . بحصة بروميد الميثيل المحددة على الصعيد الوطني

 2010التنفيذية في أن غواتيماال ستحافظ على عدم وجود استهالك من المواد الكلوروفلوروآربونية بعد عام 
اصل إزالة بروميد الميثيل بنجاح باهر وستشرع في تنفيذ أنشطة لتحقيق تدابير الرقابة على المواد وستو

  . 2015و 2013الهيدروآلوروفلوروآربونية لعامي 

  جمهورية إيران اإلسالمية

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المبلغ عنها بشأن المرحلة السابعة من مشروع التعزيز   -9
جمهورية إيران اإلسالمية وتالحظ مع التقدير أن جمهورية إيران اإلسالمية استطاعت تحقيق المؤسسي ل

وباإلضافة إلى نجاح تنسيقها مع . 2009و 2008أهدافها المتعلقة باالمتثال والواردة في اتفاقها لعامي 
مية في طلب التجديد جمهورية إيران اإلسال أشارتأنشطة اإلزالة، تنفيذ الوآاالت المنفذة في إدارة ورصد 

الصادرات /عدد من المبادرات، بما في ذلك اإلنفاذ الكامل لنظام إصدار تراخيص الواردات إلىالخاص بها 
إلآمال تنفيذ مشروع إزالة أجهزة االستنشاق  عاجلةلمواد الكلوروفلوروآربونية واتخاذ خطوات بشأن ا

المنظمات المعنية، وذلك بدعم من /لوزاراتي افوتدريب الموظفين المسؤولين  المزودة بمقياس للجرعات
آما تالحظ جهود البلد إلعداد خطة إدارة . إنشاء نظام متكامل إلدارة قاعدة بيانات المواد المستنفدة لألوزون

إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لتحقيق التجميد من هذه المواد عند مستوى خط األساس بحلول عام 
وتعرب اللجنة التنفيذية عن . 2015ائة خفض مقارنة بمستوى خط األساس بحلول عام في الم 10و 2013

تقديرها البالغ لجهود جمهورية إيران اإلسالمية الرامية إلى خفض استهالك المواد المستنفدة لألوزون 
الة لمحافظة على إزاوتعرب عن توقعها بأن تواصل جمهورية إيران اإلسالمية خالل السنتين القادمتين 

الخطة الوطنية لإلزالة ومشروع إزالة  منإآمال األنشطة المتبقية بما في ذلك  المواد المستنفدة لألوزون
، وإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات إزالة المواد المزودة بمقياس للجرعاتأجهزة االستنشاق 

الصادر عن اجتماع  XIX/6الهيدروآلوروفلوروآربونية بما يتماشى مع األهداف المحددة بموجب المقرر 
  .األطراف في بروتوآول مونتريال

  قيرغيزستان

مع  وتالحظاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -10
التي تشير إلى أن البلد في حالة امتثال  7التقدير أن قيرغيزستان قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة 

ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية . 2010 آانون الثاني/يناير 1الة الكاملة للمواد الكلوروفلوروآربونية بحلول لإلز
أن تواصل قيرغيزستان خالل السنتين القادمتين تنفيذ أنشطة برنامجها القطري بنجاح باهر لتحقيق في 

بروتوآول مونتريال وستشرع في تنفيذ أهداف الجدول الزمني إلزالة المواد المستنفدة لألوزون وفقا ألحكام 
  .2015و 2013أنشطة لتحقيق تدابير الرقابة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعامي 

  الو الديمقراطية الشعبيةجمهورية 

استعرضت اللجنة التنفيذية تقرير تمديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية الو الديمقراطية   -11
أبلغت أمانة األوزون ببيانات تشير إلى أن جمهورية الو الديمقراطية قد تقدير أنها مع ال وتالحظالشعبية 
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ولذلك تأمل اللجنة . الشعبية تسير على الطريق الصحيح إلزالة استهالآها من المواد الكلوروفلوروآربونية
خطة إدارة اإلزالة النهائية مع  أن تكمل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية في السنة القادمة تنفيذفي التنفيذية 

فرنسا بنجاح باهر وأن تبدأ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية حتى تستطيع تحقيق 
تجميد وخفض االستهالك من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في عامي المتمثلة في األهداف األولية 

  .على التوالي 2015و 2013

  ملديف 

لملديف  ديد مشروع التعزيز المؤسسي تنفيذية التقرير المقدم مع طلب تماستعرضت اللجنة ال  -12
التي تشير إلى أن البلد في حالة  7بيانات المادة بمع التقدير أن ملديف قد أبلغت أمانة األوزون  والحظت

أن تواصل ملديف في تنفيذية ولذلك تأمل اللجنة ال. 2010امتثال لتدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال لعام 
 ةالقطري بنجاح باهر وخاصة تنفيذ األنشطة المتبقية بموجب خط هابرنامج ةخالل السنة القادمة تنفيذ أنشط

وتثني اللجنة . اإلزالة النهائية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية الموافق عليها مؤخرا
تكارية وفريدة إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بما في ذلك التنفيذية على ملديف إلعداد خطة اب

عناصر التمويل المشترك والمنافع المشترآة للمناخ، وتشجع البلد على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
  .الهيدروآلوروفلوروآربونية بأسرع ما يمكن

  واليات ميكرونيزيا الموحدة 

مع التقدير  وتالحظير تمديد مشروع التعزيز المؤسسي لميكرونيزيا استعرضت اللجنة التنفيذية تقر  -13
بيانات تشير إلى أن ميكرونيزيا في حالة امتثال لالستهالك من بأن ميكرونيزيا قد أبلغت أمانة األوزون 

أن تكمل في ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية . 2010آانون الثاني/يناير 1المواد الكلوروفلوروآربونية في 
ونيزيا تنفيذ أنشطتها بموجب اإلستراتيجية اإلقليمية وأن تبدأ في إعداد وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد ميكر

  . الهيدروآلوروفلوروآربونية بنجاح باهر

  جمهورية مولدوفا

مع  والحظتاستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -14
التي تشير إلى أن البلد في حالة امتثال  7رية مولدوفا قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة التقدير أن جمهو

ولذلك تأمل اللجنة . 2010 آانون الثاني/يناير 1إلجمالي اإلزالة من المواد الكلوروفلوروآربونية في 
باهر لتحقيق أهداف الجدول أن تواصل جمهورية مولدوفا تنفيذ أنشطة برنامجها القطري بنجاح في التنفيذية 

أن تكمل في وتأمل اللجنة التنفيذية . الزمني إلزالة المواد المستنفدة لألوزون وفقا ألحكام بروتوآول مونتريال
جمهورية مولدوفا خالل السنة القادمة إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وأن تبدأ في 

  .تنفيذها

 

  الجبل األسود
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راجعت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للجبل   .15
إلى أمانة األوزون تفيد أن البلد  7األسود ولحظت مع التقدير أن الجبل األسود بلغ عن بيانات مادة 

الجبل األسود، ولحظت اللجنة التنفيذية أيضًا أن . ممتثل آليًا بأهداف إزالة المواد المستنفدة لألوزون
من ضمن إطار عمل مشروع التعزيز المؤسسي، اتخذ خطوات هامة إلزالة استهالآه للمواد المستنفدة 

تصدير، وإنشاء نظام للكوتا، وأن الجبل األسود هو /لألوزون، بما في ذلك إنشاء تراخيص استيراد
عم بشدة جهود الجبل واللجنة التنفيذية تد. عضو ناشط في شبكة األوزون في أوروبا ووسط آسيا

األسود وهي تأمل أن يستمر الجبل األسود خالل السنتين القادمتين بتنفيذ برنامجه القطري بنجاح 
  .2013آبير، وأن يتمكن من تلبية تجميد هيدرو آلورو فلورو آربون التابع لبروتوآول مونتريال عام 

  نيبال 

 والحظتتمديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيبال  طلباستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -16
التي تشير إلى أن نيبال في حالة امتثال إلزالة  7مع التقدير أن نيبال قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة 

أن في ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية . 2010آانون الثاني/يناير 1استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية في 
ل خالل السنة القادمة في تنفيذ أنشطتها بنجاح باهر وخاصة تنفيذ األنشطة المتبقية من خطة تواصل نيبا

  .اإلزالة النهائية والشروع في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  باراغواي 

غواي لبارااستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي   -17
التي تشير إلى أن البلد في حالة  7مع التقدير أن باراغواي قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة  والحظت

وتقر اللجنة التنفيذية مع . امتثال لخطوات اإلزالة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في بروتوآول مونتريال
ي جديد بشأن المواد المستنفدة لألوزون وأنها بذلت التقدير أن باراغواي استطاعت اعتماد إطار تنظيمي قانون

جهودا للعمل بالتشارك مع إدارة الجمارك للمحافظة على امتثال البلد إلجمالي إزالة استهالك المواد 
لمرحلة التالية، تثق اللجنة في لومع األنشطة المزمعة . 2010آانون الثاني /يناير 1الكلوروفلوروآربونية في 

حافظ على رقابة الواردات من المواد الكلوروفلوروآربونية وستتصدى للتجارة غير أن باراغواي ست
أن تبدأ باراغواي خالل السنة القادمة في تنفيذ خطة إدارة في ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية . المشروعة فيها

  .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لديها

  سيراليون 

ية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسيراليون استعرضت اللجنة التنفيذ  -18
مع التقدير أن البلد قد أبلغ أمانة األوزون ببيانات تفيد بأن استهالآه من المواد  والحظت

آما تالحظ اللجنة التنفيذية حاجة . يمتثل ألهداف بروتوآول مونتريال 2008الكلوروفلوروآربونية في عام 
الخاص ر وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ الصارم لنظام إصدار التراخيص ثشروع في إجراءات أآالبلد إلى ال

أن تواصل في ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية . لمواد المستنفدة لألوزون وإنفاذه لدعم أنشطة اإلزالة في البلدبا
بنجاح باهر لتحقيق اإلزالة  سيراليون خالل السنتين القادمتين تنفيذ برنامجها القطري واألنشطة ذات الصلة

فضال عن الشروع في أنشطة لتحقيق تدابير الرقابة  2010الكاملة من المواد الكلوروفلوروآربونية في عام 
  .2015و 2013على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية لعامي 

  سري النكا

المرحلة (ز المؤسسي مشروع التعزيتجديد عرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب است  -19
عدم وجود استهالك من المواد بسري النكا أبلغت أمانة األوزون وتالحظ مع التقدير أن  لسري النكا) الثامنة
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آما تالحظ اللجنة التنفيذية أن سري النكا اتخذت خطوات . 2009و 2008الكلوروفلوروآربونية في عامي 
ستهالآها من المواد المستنفدة لألوزون من خالل عدد آبيرة، في إطار مشروع التعزيز المؤسسي، إلزالة ا

تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل؛ وتنظيم حلقات عمل تدريبية وأنشطة بناء : من األنشطة، وبصفة خاصة
القدرات لتقنيي التبريد والمستخدمين النهائيين للمعدات القائمة على المواد الكلوروفلوروآربونية وموظفي 

ل مساعدة الصناعة على االمتثال ألهداف إزالة المواد الكلوروفلوروآربونية ومراقبة الجمارك من أج
لتراخيص؛ وتنفيذ الواردات من المواد الكلوروفلوروآربونية والمعدات القائمة عليها من خالل نظام إلصدار ا

وتدعم اللجنة . اوتنفيذهلسري النكا إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  أنشطة إلعداد خطة
ولذلك، تأمل . سري النكا الرامية إلى خفض االستهالك من المواد المستنفدة لألوزون جهودالتنفيذية بشدة 

 مناألنشطة المتبقية برنامجها القطري وخالل السنتين القادمتين تنفيذ  سري النكا تواصلاللجنة التنفيذية أن 
أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون وإزالة المواد  بنجاح باهر الستدامةالخطة الوطنية لإلزالة 

الصادر عن اجتماع  XIX/6 راألهداف المحددة بموجب المقرالهيدروآلوروفلوروآربونية بما يتماشى مع 
  .األطراف في بروتوآول مونتريال

  تيمور ليشتي 

المؤسسي لتيمور ليشتي  تمديد مشروع التعزيزطلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -20
بالغ عن بيانات اإلمع التقدير أن تيمور ليشتي أنشأت وحدة أوزون وطنية واستوفت متطلبات  والحظت

أن تستطيع حكومة تيمور ليشتي أن تكمل إعداد في وتأمل اللجنة التنفيذية . إلى أمانة األوزون 7المادة 
وأن تضع نظاما  2011لوروفلوروآربونية بحلول عام البرنامج القطري وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآ

الصادرات من المواد المستنفدة لألوزون وفقا /إلصدار التراخيص من أجل مراقبة ورصد الواردات
  . لاللتزامات بموجب بروتوآول مونتريال

  تونس

. ؤسسي لتونساستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير النهائي المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز الم  -21
وتثني اللجنة على حكومة تونس الوفاء بنجاح بالتزاماتها بموجب بروتوآول مونتريال وأهداف األداء 

 1بموجب االتفاق متعدد السنوات للجنة التنفيذية للخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في 
لها حكومة تونس لضمان استدامة إزالة مواد وتالحظ مع التقدير الجهود التي تبذ. 2010آانون الثاني /يناير

المرفق ألف من خالل تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون وفي الوقت نفسه توعية أصحاب 
المصلحة فيما يتعلق بااللتزامات الجديدة المتعلقة بإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية من خالل 

وتشجع اللجنة التنفيذية تونس على مواصلة المضي قدما بنجاح في . عام والخاصمشاورات بين القطاعين ال
مراقبة المواد المستنفدة لألوزون وإزالتها من خالل نشر السياسات وأنشطة الرصد واإلنفاذ والتوعية وتشجع 

 .أيضا على إآمال الخطة الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في تونس في الوقت المحدد

  ترآمانستان 

مع  والحظتتجديد مشروع التعزيز المؤسسي طلب استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع   -22
خفض  زيادةالتي تشير إلى أنها نجحت في  7التقدير أن ترآمانستان قد أبلغت أمانة األوزون ببيانات المادة 

الة امتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوآول هي في ح بالتالياستهالآها من المواد الكلوروفلوروآربونية و
أن تواصل ترآمانستان تنفيذ برنامجها القطري وأنشطتها بنجاح في ولذلك تأمل اللجنة التنفيذية . مونتريال

 .باهر لتحقيق اإلزالة من المواد المستنفدة لألوزون وفقا لتدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال
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  رالحادي عشـــ المرفق  

 
  آوادور واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافإاتفاق بين  

 مواد الكلوروفلوروآربونية من أجل اإلزالة التدريجية لل
  
ى االستخدام الخاضع    ") البلد("يمثل هذا االتفاق تفاهم االآوادور  .1 واللجنة التنفيذية بخصوص القضاء التام عل

اني  1قبل ") المواد("ألف -1المستنفدة لطبقة األوزون الواردة في التذييل للرقابة للمواد  اير  /آانون الث اًال   2010ين امتث
 .لجداول البرتوآول

ة        .2 ي آاف ة األوزون ف تنفدة لطبق واد المس ة للم تخدام الخاضع للرقاب ة لالس ة التدريجي ى اإلزال د عل ق البل يواف
. وهذا االتفاق") األهداف(" ألف -2من التذييل  2لسنوية الواردة في الصف القطاعات وفقًا ألهداف اإلزالة التدريجية ا

ى حد، متناسبة مع جداول الخفض المفوضة بموجب بروتوآول            ى أدن ستكون أهداف اإلزالة التدريجية السنوية، عل
، ُيمنع 3تمويل الواردة في الفقرة ويقبل البلد بأنه، بقبوله هذا االتفاق وأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتها بشأن ال. مونتريال

تنفدة       واد المس دد األطراف بخصوص الم عليه القيام بطلب أو الحصول على مزيد من التمويل من ِقبل الصندوق المتع
 .لطبقة األوزون

في   وشريطة امتثال البلد اللتزاماته الواردة في االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية مبدئيًا على تقديم التمويل الوارد .3
ذييل  7الصف  ل("ألف -2من الت د") التموي ة . للبل ي اجتماعات اللجن ل ف ذا التموي دئيًا، ه ة، مب ة التنفيذي تقدم اللجن وس

 ").جدول المصادقة على التمويل("ألف -3التنفيذية المحددة في التذييل 

ل أيضا التحقق    . ألف -2التذييل  من 2الصف  يلبي البلد حدود االستهالك لكل مادة آما أشير إلى ذلك في .4 ويقب
 .من هذا االتفاق 9المستقل من الوآالة المنفذة المعنية لتحقيق حدود االستهالك آما وردت في الفقرة 

ة          .5 د الشروط التالي ي البل م يلب ا ل ل م ى    30لن تقدم اللجنة التنفيذية التمويل طبقا لجداول صرف التموي ا عل يوم
 :    الوارد في جدول صرف التمويلاألقل قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المعني 

  أن البلد قد قام بتلبية هدف السنة المعنية؛ )أ (

 ؛9أن تلبية هذه األهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل آما ورد في الفقرة  )ب (

 و  أن البلد قد انتهي فعليا من جميع األعمال الواردة في آخر برنامج سنوي للتنفيذ؛ )ج (

") البرامج السنوية للتنفيذ("ألف -4للتنفيذ الوارد في شكل التذييل أن البلد قد قدم البرنامج السنوي  )د (
 .ووافقت عليه اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالسنة التي يطلب فيها التمويل

- 5وترصد المؤسسات الواردة في التذييل . يضمن البلد أن يقوم برصد دقيق ألنشطته بمقتضى هذا االتفاق .6
ويخضع هذا الرصد إلى . ألف-5طبقا لألدوار والمسؤوليات الواردة في التذييل  وتبلغ عن الرصد") الرصد("ألف 

 . 9تحقق مستقل آما ورد في الفقرة 

وبينما تحدد التمويل على أساس تقديرات حاجات البلد لتنفيذ التزاماته بمقتضى هذا االتفاق، توافق اللجنة   .7
عادة تخصيص التمويل المصادق عليه، أو جزء من التمويل حسب التنفيذية على أن البلد بإمكانه التحلي بالمرونة في إ

ينبغي األخذ في عين االعتبار عمليات . تطورات الظروف من أجل تحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا االتفاق
 .  إعادة التخصيص، التي تحدث تغييرات آبيرة، في تقرير التحقق وينبغي استعراضه من طرف اللجنة التنفيذية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58 
Annex  XI 

 

2 

 :ولى عناية محددة لتنفيذ األنشطة في قطاع الخدمة، السيماسُت .8

سيلجأ البلد إلى المرونة المتاحة بمقتضى هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات المحددة التي قد تنشأ أثناء  )أ (
 تنفيذ المشروع؛

موارد سيتم تنفيذ برنامج االسترداد وإعادة التدوير لقطاع خدمة التبريد في مراحل حتى يمكن توجيه ال )ب (
ألنشطة أخرى، من قبيل التدريب اإلضافي أو شراء أدوات خدمة، إذا ما لم ُتحقق النتائج المقترحة، 

 .ألف من هذا االتفاق-5وسيتم رصده عن آثب وفقًا للتذييل 

يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية الشاملة في إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي يضطلع بها  .9
الوآالة ( على أن يكون الوآالة المنفذة الرائدة يونيبوافق وقد . يابة عنه للوفاء بااللتزامات بمقتضى هذا االتفاقأو ن

تحت قيادة الوآالة  )الوآالة المنفذة المتعاونة(ووافق يونيدو على أن يكون الوآالة المنفذة المتعاونة  )المنفذة الرائدة
وتكون الوآالة المنفذة الرائدة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة . البلد بمقتضى هذا االتفاقفيما يتعلق بأنشطة المنفذة الرائدة 

 5بمقتضى ما هو وارد في الفقرة الفرعية  ذلك، وليس حصرا، التحقق المستقل ألف بما في-6الواردة في التذييل 
د والتقييم للصندوق متعدد ويوافق البلد أيضا على التقييم الدوري الذي ينفذ بمقتضى برامج عمل الرص .)باء(

وتوافق اللجنة . باء-6وتكون الوآالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل . األطراف
المصروفات الواردة في الصف  والوآالة المنفذة المتعاونة التنفيذية من ناحية المبدأ على أن توفر للوآالة المنفذة الرائدة

 .ألف - 2ن التذييل م 9والصف  8

إذا لم يحقق البلد، ألي سبب من األسباب، أهداف القضاء على المواد المستنفدة لطبقة األوزون في آافة  .10
وبناء . القطاعات أو لم يمتثل لهذا االتفاق، يوافق البلد عندئذ على أنه ال يستحق التمويل طبقا لجدول صرف التمويل

لتمويل طبقا لجدول صرف تمويل منقح تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبين البلد أنه على تقدير اللجنة التنفيذية، يعاد ا
. أوفى بجميع التزاماته التي آان يتعين عليه تلبيتها قبل تسلم القسط التالي من التمويل بمقتضى جدول صرف التمويل

ألف فيما يتعلق -7المبالغ الواردة في التذييل ويسِلم البلد بإمكانية قيام اللجنة التنفيذية بخفض مبلغ التمويل بناء على 
 .بكل طن من قدرات استنفاد األوزون من عمليات الخفض في االستهالك التي لم تتحقق في أي سنة

لن يجرى أي تعديل على عناصر التمويل لهذا االتفاق على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل  .11
 .ات أخرى لقطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة في البلدالتي قد تؤثر على تمويل أي مشروع

لتيسير تنفيذ هذا  والوآالة المنفذة المتعاونة يمتثل البلد ألي طلب معقول للجنة التنفيذية والوآالة المنفذة الرائدة .12
ل على المعلومات الضرورية الحصو والوآالة المنفذة المتعاونة ويوفر، بصورة خاصة، للوآالة المنفذة الرائدة. االتفاق

 .للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق

و آما ورد في  يجرى االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذا االتفاق فقط في سياق بروتوآول مونتريال .13
ى لم ينص عل  وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا االتفاق لها المعنى المحدد لها في البروتوآول ما. هذا االتفاق

  .خالف ذلك هنا
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  التذييالت
  وادـالم: ألف-1التذييل 

  

CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115 المجموعة واحد  :المرفق ألف
CFC-13 المجموعة واحد  :المرفق باء

  األهداف والتمويل : ألف 2التذييل 
2003*2004200520062007 2008 2009 2010 

جداول الخفض 1
لبروتوآول 
 مونتريال

301.4 301.4 150.7 150.7 45.2 45.2 45.2 0 

الحد األقصى 2
لالستهالك 

اإلجمالي المسموح 
به من مواد 

المجموعة األولى، 
المرفق األول 

  )ODPبأطنان (

246 235 150 80 42 21 21 0** 

الخفض من 3
المشروعات 

 يةرالجا
0 0 0 0 0 0 0 0 

مجموع الخفض 4
السنوي من مواد 

عة األولى، المجمو
المرفق األول 

  )ODPبأطنان (

0 11 85 70 38 21 21 0 

التمويل المتفق عليه 5
للوآالة المنفذة 

بالدوالر (الرائدة 
 ***)األمريكي

 777,326   -     439,319   92,835   92,835   7,485   -     -    

التمويل المتفق عليه 6
للوآالة المنفذة 

بالدوالر (المتعاونة 
 )ريكياألم

 -     -     -     134,575   134,576   10,849   -     -    

إجمالي التمويل 7
 المتفق عليه

بالدوالر (
 )األمريكي

 777,326   -     439,319   227,410   227,411   18,334   -     -    

تكاليف دعم الوآالة 8
المنفذة الرائدة 

بالدوالر (
 )األمريكي

 58,300   -     32,349   12,069   12,069   973   -     -    

تكاليف دعم الوآالة 9
المنفذة المتعاونة 

بالدوالر (
 )األمريكي

 -     -     -     10,093   10,093   814   -     -    

إجمالي تكاليف 10
الدعم المتفق عليها 

بالدوالر (
 )األمريكي

 58,300   -     32,349   22,162   22,162   1,787   -     -    

المجموع الكلي 11
للتمويل المتفق عليه 

بالدوالر (
 )األمريكي

 835,626   -     471,668   249,572   249,573   20,121   -     -    

  . ليس سنة رقابة 2003عام   *  
  . باستثناء االستخدامات األساسية المتفق عليها بين األطراف  **  
  . للشرائح المتبقية يونيب، الوآالة المنفذة الرائدة 2005و  2003(والثانية للوآالة المنفذة الرائدة البنك الدولي الشريحة األولى   ***  
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  جدول الموافقة على التمويل:  ألف-3التذييل 
  
سيتم النظر في المصادقة على التمويل في االجتماع األول للسنة المتعلقة ببرنامج السنوي للتنفيذ، باستثناء   1
الذي يقدم للنظر بشأن المصادقة عليه في االجتماع األخير للسنة السابقة للبرنامج  2004رنامج السنوي للتنفيذ لعام ب

 ).41في االجتماع (السنوي 
  

  البرنامج السنوي للتنفيذ شكل: ألف-4التذييل 
  

  البيانات.1
  البلد  
  سنة الخطة  
  عدد السنوات المنتهية  
  تبقية بمقتضى الخطةعدد السنوات الم  
  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من السنة السابقة  
  هدف استهالك المواد المستنفدة لألوزون من سنة الخطة  
  مستوى التمويل المطلوب  
  الوآالة المنفذة الرائدة  
  عاونةتالم) أو الوآاالت(الوآالة    

   
  

  األهداف .2

السنة  المؤشرات
 السابقة

 الخفض سنة الخطة

اإلمداد من 
المواد 

المستنفدة 
 لألوزون

    الواردات
    )1(المجموع 

الطلب على 
المواد 

المستنفدة 
 لألوزون

    اإلنتاج
    الخدمة
    التخزين

    )2(المجموع 
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  إجراءات الصناعة .3
استهالك السنة القطاع

)1(السابقة   
االستهالك

سنة الخطة 
)2(  

نةالخفض في س
   )2(-)1(الخطة 

عدد 
المشروعات 
 المنتهية

عدد  األنشطة 
المتعلقة 
 بالخدمة

القضاء التدريجي 
على المواد المستنفدة 

بأطنان (لألوزون 
من قدرات استنفاد 

) األوزون  
اإلنتاج

    األيروصول
   الرغاوى
   التبريد

   المذيبات
   أخرى

   المجموع
   

الخدمة
    التبريد

     المجموع
    المجموع الكلي

  
  
  المساعدة التقنية .4

  _____________________    النشاط المقترح
  _____________________      الهدف

  _____________________  المجموعة المستهدفة
  _____________________      األثر

  
  
  إجراءات الحكومة .5

 جدول التنفيذ مخططالنشاط ال/السياسة
نوع سياسة الرقابة على استيراد المواد المستنفدة 

 الخدمة الخ: لألوزون
 

  الوعي الجماهيري
  أخرى

  
  
  الميزانية السنوية    .6

 
  الرسوم اإلدارية .7

 )دوالر أمريكي(النفقات المخططة  النشاط
  
  

  المجموع
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  مؤسسات الرصد وأدوارها: ألف- 5التذييل 

المنافسة  وزارة التجارة الخارجية و التصنيع و الصيد البحري وريق إدارة المشروع  مساعدة سيتولى ف  .1
MICIP من أجل االضطالع بالمهام التالية:  

  
إنشاء موقع على شبكة االنترنت يحتوي على قائمة بالموردين وحصصهم السنوية إلى جانب الكمية الفعلية  )أ (

 السنوي الحالي؛ التي قد استوردت في غضون الجدول الزمني
 ة أشهر؛ثالثفي إطار دائرة الجمارك آل  CFCsتحديث المعلومات عن الكمية الفعلية لواردات الـ )ب (
 ؛HCFC-141b، والـHCFC-22، والـa4HFC-13رصد استيراد الـ  )ج (
 على مستوى المنشأة؛ CFCمن أجل تحديد ورصد استخدام الـ MICIP تدريب موظفي الدولة للـ )د (
 ؛a4HFC-13،  و الـ HCFCs، والـ CFCsُموردي  الـ تفتيش مخازين ) هـ(
 ؛CFCs اإلبالغ بأي حادث بشأن االستيراد غير المشروع للـ) و(
 القيام بعمليات السالمة والتدقيقات التقنية لكافة المشروعات المضطلع بها في إطار هذه الخطة؛) ز(
آل سنتين وإعداد استراتيجية منقحة، إذا تحديث بيانات االستهالك على مستوى المستهلك النهائي مرة ) ح(

 ؛MICIP اقتضت الحاجة، للـ
 إعداد تقارير مرحلية وخطط عمل سنوية لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛) ط(
 .الحفاظ على حساب واضح لكافة المصروفات المترتبة عن هذا المشروع) ي(

   الرائدة ةنفذموآالة الالدور : ألف- 6التذييل 

ولي هو الوآالة المنفذة الرائدة ألنشطة الشريحتين األولى والثانية من الخطة الوطنية لإلزالة، بينما البنك الد  -  1
وقد وافق البنك الدولي على أن يحول آل المعلومات . يونيب هو الوآالة المنفذة الرائدة لبقية الخطة الوطنية لإلزالة

ووافق يونيب على أن يحل محل البنك الدولي . طنية لإلزالةالضرورية إلى يونيب والمتعلقة بتنفيذ أنشطة الخطة الو
 30وسوف يقوم يونيب بإبالغ البنك الدولي، في موعد ال يتجاوز . 2010يوليو  9آوآالة منفذة رائدة اعتبارا من 

  بأية معلومات ال تزال مطلوبة أو أنشطة تنفيذية 2010سبتمبر 

 :يليستكون الوآالة المنفذة الرائدة مسؤولة عن ما  .3

ضمان األداء والتحقق المالي طبقا لهذا االتفاق ولإلجراءات الداخلية والمتطلبات المحددة الواردة  )أ (
 للبلد؛ ةالتدريجي اإلزالةفي خطة 

 
توفير التحقق إلى اللجنة التنفيذية بأن األهداف قد تم تلبيتها وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد  )ب (

 وي للتنفيذ؛انتهت آما ورد في البرنامج السن
  

 مساعدة البلد في إعداد البرنامج السنوي للتنفيذ؛ )ج (
  

 ضمان أن تنعكس اإلنجازات المحققة في البرامج السنوية للتنفيذ في البرامج السنوية للتنفيذ القادمة؛  )د (
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تي ، السنة ال2004اإلبالغ عن تنفيذ البرنامج السنوي للتنفيذ بدءًا من البرنامج السنوي للتنفيذ لسنة    )ه(
 ؛2005يعد فيها، ويقدم في 

  
ضمان أن عمليات االستعراض التقني التي تقوم بها الوآالة المنفذة الرائدة قد نفذها خبراء تقنيون  )و (

 مستقلون؛
  

 تنفيذ بعثات اإلشراف المطلوبة؛ )ز (
  

 ضمان وجود آلية تشغيل للسماح بالتنفيذ الفعال والمتسم بالشفافية للبرنامج السنوي للتنفيذ واإلبالغ )ح (
 عن بيانات صحيحة؛

  
 التحقق للجنة التنفيذية بأن استهالك المواد قد تم القضاء عليه طبقا لألهداف؛ )ط (

  
 عاونة؛ تتنسيق أنشطة الوآالة المنفذة الم )ي (
 
 ضمان أن عمليات الصرف للبلد قائمة على أساس استخدام المؤشرات؛ و )ك (

  
  .هاتقديم المساعدة بشأن السياسة واإلدارة والدعم التقني عند طلب )ل (

   عاونة تدور الوآالة المنفذة الم: باء 6 التذييل
  
  : نة بـوعاتتقوم الوآالة المنفذة الم  -  1
  

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات عند الطلب؛   )أ(  
  

  عاونة؛ تمساعدة إآوادور في تنفيذ وتقييم األنشطة الممولة من جانب الوآالة المنفذة الم  )ب(  
  

  .لوآالة المنفذة الرائدة بشأن هذه األنشطة، إلدراجها في التقارير المجمعةتقديم تقارير إلى ا  )ج(  
  

  تخفيضات في التمويل عند الفشل في االمتثال: ألف- 7 التذييل
  

رة   1 ا للفق غ    10طبق ل بمبل دار التموي وز خفض مق اق، يج ن االتف ي للطن  6,950م ن   ODPدوالر أمريك م
  .قق في السنةعمليات الخفض في االستهالك الذي لم يتح
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 الثانــي عشـــرالمرفق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  اّتفاق بين آمبوديا

  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال آمبوديا  حكومة االتفاق التفاهم بين  مّثل هذاي 1-
من أطنان قدرات  0.4قدرها ثابتة إلى آمية ") المواّد("ألف  -1ّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب للموا

 .مونتريال لبروتوآولا يتماشى مع الجداول الزمنية بم 2035آانون الثاني /قبل حلول أول ينايراستنفاد األوزون 

من  2-1لمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي ل 2-
آما يوافق البلد على عدم تجاوز حدود االستهالك السنوية المحددة في الجدول . ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 
تي لجميع المواد فضال عن تلك المحددة للمواد المستنفدة لألوزون األخرى ال ببروتوآول مونتريال تخفيضلالزمني ل

أدى بروتوآول مونتريال بالفعل إلى إزالتها الكاملة، إال إذا اتفقت األطراف على استثناءات للبلد تتعلق باالستخدام 
، 3ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في الفقرة . األساسي أو الحرج

ي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلّق
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 

بأي استهالك يتجاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق - 1االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
 .دمن آل من الموا  3.1.4دد في الصف المح

اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  وافقرهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، ت 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا توفوس. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

الجدول الزمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

وسوف يقبل أيضًا . ألف -2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد آما هو مبّين في التذييل  4-
تحّقق مستقّل بتكليف من الوآالة المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك المذآورة، على النحو المبّين في إجراء 

 .من هذا االتفاق) ب( 5 الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  وط التاليةبالشر

 :للموافقة على التمويل 
والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةأن يكون البلد قد حق ) أ(

خطة إدارة إزالة المواد  السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيها . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ذلك تمشيا مع الفقرة  تنفيذيةت اللجنة الطلب، إذا هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 ؛45/54من المقرر ) د(

أن يكون البلد قد أنجز إلى حد آبير جميع اإلجراءات المحّددة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وقدم   )ج(
لكل من ") ائحشكل تقرير وخطة تنفيذ الشر("ألف -4تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 

  ة؛السنوات التقويمية السابق
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تنفيذ  طرير وخطاتقشكل ("ألف  -4التذييل  على هيئة الشرائحلتنفيذ  طأن يكون البلد قد قّدم خط  )د(
التالية بمقتضى الجدول تمويل الشريحة فيها لب طالتي ُيتقويمية حتى السنة سنة  عن آل") الشرائح

نشطة الواردة فيه في أو حتى موعد اآتمال جميع األ بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،الزمني للتمويل
  على هذه الخطة؛اللجنة  موافقة منوأن يكون قد حصل على  ، حالة الشريحة األخيرة

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 6-
ًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل وتبلغ عن ذلك الّرصد وفق") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

 .)ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية . ألف  -5

أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، توافق اللجنة  رغم 7-
أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه المبالغ وفقًا لتغّير التنفيذية على 

وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية . الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق
وتتعلق ). د( 5جنة التنفيذية، آما هو مبّين في الفقرة الفرعية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ الشريحة وأن تقّرها الل

تمويل آخر شريحة  منفي المائة أو أآثر  30 علىبصورة إجمالية التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر 
يرات التي تؤدي موافق عليها، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغي

أما إعادات التخصيص غير المصّنفة آتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في خطة . إلى تعديل أي شرط من هذا االتفاق
تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن تنفيذ 

 .الغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطةوسوف تعاد أي مب. الشريحة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

ات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياج )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين  تانالمنفذ انتيأخذ البلد والوآالأن  )ب (
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و

أو  آافة األنشطة التي يقوم بهاعن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
 على قد وافق برنامج األمم المتحدة للبيئةو. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

كون آما وافق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن ي) "الوآالة المنفذة الرئيسية("كون الوآالة المنفذة الرئيسية أن ي
تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد ) الوآالة المنفذة المتعاونة(الوآالة المنفذة المتعاونة 

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم  .بموجب هذا االتفاق
ع ألي من الوآالتين المنفذتين المشترآتين في هذا ابلتالتابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم ا

 .االتفاق

ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
الطلبات  طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار

 5المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
لألنشطة  ينتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئم). [ب(

تنفيذ األنشطة المنصوص  آالة المنفذة الرئيسية بتوليها مسؤوليةالمتعاونة بدعم الو وستقوم الوآالة المنفذة. في التنفيذ
الوآالة المنفذة  وقد أبرمت. باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية – 6عليها في قائمة التذييل 

ة في إطار هذا االتفاق اإلبالغ والمسؤوليات الداخلطيط والرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخ
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقتيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في 

من   4-2و  2-2 يناألفقي ة في الصفينعلى تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـ
 .ألف-2التذييـل 
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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 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . ى التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويليحّق له الحصول عل
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منقا

. تمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلم شريحة الأن تتحقق قبل تسل التزاماته التي آان من المقرر
ألف، عن ّآل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

اقش وسوف تن .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونتخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

اس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أس 12- 
 .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة  13-
 وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة. االتفاق المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا

 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف- 2خر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل آل

لية لتنفيذ ماحتى نهاية السنة ال هاإتمام، فسيرجأ )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
إلى حين إتمامها ) ه(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4المنصوص عليها في التذييل  وتستمر أنشطة اإلبالغ. األنشطة المتبقية

 .ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
تفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها وآافة المصطلحات المستعملة في هذا اال. هذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق

  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 
  في االستهالك نقطة البدء إلجمالي التخفيض المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

 123 -وروفلوروآربونالهيدروآل
 13,8 األولى جيم
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  األهداف والتمويل: ألف  – 2التذييل 
  
  
  

  2010 2011-
2012 

2013 2014 2015 2016 2017-
2018 

2019 2020-
20211 

2022 2023-
20241 

2025 2026-
20301 

20312 Total 

جدول تخفيضات بروتوآول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

نان قدرات أط(المجموعة األولى 
 )3استهالك األوزون

              n/a 

الحد األقصى المسموح به  1.2
لالستهالك الكلي من لمواد المرفق 

أطنان (جيم، المجموعة األولى 
 4)قدرات استهالك األوزون

  13.8 13.8 12.4 12.4 12.4 12.4 8.9 8.9 8.9 4.5 4.5 0.4 n/a 

ذة التمويل المتفق عليه للوآالة المنف 2.1
دوالر ] (اسم الوآالة[الرئيسية 

 100,000  150,000   100,000  150,000 )أمريكي

 

200,000 

 

200,000 

 

50,000 950,000 
تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2.2

 13,000  19,500   13,000  19,500 )دوالر أمريكي(
 

26,000 
 

26,000 
 

6,500 123,500 
لوآالة المنفذة التمويل المتفق عليه ل 2.3

دوالر ] (اسم الوآالة[المتعاونة 
 150,000  100,000   200,000  200,000 )أمريكي

 

 

 

 

 

 650,000 
تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة  2.4

 11,250  7,500   15,000  15,000 )دوالر أمريكي(
 

 
 

 
 

 48,750 
دوالر (إجمالي التمويل المتفق عليه  3.1

 250,000  250,000   300,000  350,000 )أمريكي
 

200,000 
 

200,000 
 

50,000 1,600,000 
 172,250 6,500  26,000  26,000  24,250  27,000   28,000  34,500 مجموع تكاليف الدعم 3.2
إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3

 274,250  277,000   328,000  384,500 )دوالر أمريكي(
 

226,000 
 

226,000 
 

56,500 1,772,250 
 13.8 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4.1.1
 0 )ونأطنان قدرات استهالك األوز(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4.1.2
 0  )أطنان قدرات استهالك األوزون(الهيدروآلوروفلوروآربون  مواد االستهالك المؤهل المتبقي من 4.1.3

 

                                                 
 المبلغ السنوي 1
 .الرصيد المتبقي بخصوص الصيانة 2
  .2010رسميا عن عام  7ال يمكن تعيينها حتى تقدم بيانات المادة   3
  .) طن من قدرات استنفاد األوزون 13,8(ري طن مت 251,6خط أساس االستهالك المقدر لـ تعتمد األرقام على نقطة البدء إلجمالي التخفيض وهي   4
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف - 3التذييل 

دة في السنة المحداالجتماع الثاني  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل 1-
 .ألف-2في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  - 4التذييل 
 :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة   )أ(
وينبغي أن يسلط التقرير . طات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعضالمواد، وآيفية إسهام مختلف النشا

الضوء آذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في 
الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من 

خاصة على معلومات عن أي تغييرات  أيضاالتقرير  وينبغي أن يشتمل. المعلومات ذات الصلة
بخطة الشريحة السابق تقديمها، آحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 

من هذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية واستهالك المواد   )ب(
اللجنة  إذا طلبت. من االتفاق) ب(5عية ألف، آما هو مبين في الفقرة الفر-1ار إليها في التذييل المش

ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم  التنفيذية
من ) أ(5التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشراالتفاق التي لم 

في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينها وأخذ  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع به  )ج(
وينبغي أن يتضمن . التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من ة إلى رإلشااالوصف أيضا 
المحددة في الفقرة  السنواتوينبغي أن يغطي هذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة

آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ها؛ا لريفسدم تقعلى الخطة الشاملة وأن ي

بيانات للفي قاعدة إلكترونيا لتقرير والخطة، تقدم وتدرج الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د(
ستعدل هذه و. وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب

، آال من السرود والوصف الخاص المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية
، وستغطي )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة ) أعاله) أ(1انظر الفقرة الفرعية (بالتقرير 

نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ آما أنها ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى 
ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال . أعاله) ج(1على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية 

بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة 
  الجارية إذا رغب البلد والوآالة في ذلك؛

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 

وينبغي الرجوع إلى االتفاقات . من اتفاق آلخرأ، مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به، -5التذييل قد يختلف   1
الية لخطط إدارة اإلزالة االتفاقات الحإلى السابقة التي أبرمتها اللجنة على النحو الوارد في تقارير االجتماعات و

 في أن يوفر التذييل إشارة مفصلة وتتمثل الحاجة الرئيسية. نماذج ذات صلة في هذا الصدد على لإلطالعالنهائية 
ويرجى . ومقبولة للكيفية التي سيجري بها رصد التقدم المحرز والمنظمات التي ستكون مسؤولة عن هذه النشاطات

  .يذ خطط إدارة اإلزالة النهائية، وإدخال التغييرات والتحسينات ذات الصلة عليهامراعاة أي تجارب مكتسبة من تنف

  دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
في ويمكن مواصلة تحديد هذه األنشطة . ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوآالـستك  1-
  :األقل على ، ولكن يجب أن تشتمل علىة المشروعـوثيق

ضمان التحّقق من األداء والتحّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية الخاّصة  )أ (
 به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

- 4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـط تنفيداد خطـمساعدة البلد في إع )ب (
 ؛ألف

تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت  )ج (
 .ألف-4على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

لة وفي ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاميالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د (
 ألف؛-4من التذييل ) د( 1و) ج( 1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل  )ه (
سؤولية اإلبالغ عن وتقارير إتمام المشروعات تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛ وتشمل هذه الم

 ؛ة المنفذة المتعاونةوآالالنشاطات التي تضطلع بها ال

ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و (
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛ ) ز(

فيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتن  )ح(
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ ) ط(

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات    )ي (

 
 .السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم  ) ك(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2-
مواد واستهالك ال الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

 -4من التذييل ) ب( 1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب( 5 ف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعيةأل-1المذآورة في التذييل 
 .ألف
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  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 
  

ون بما يكسهذه األنشطة، ح إدراجويمكن . مسؤولة عن مجموعة أنشطةالوآالة المنفذة المتعاونة  تكون  1
في هذه الخطة أو من الممكن أن تكون قد حصلت على تمويل في وقت سابق، ولكن يمكن اعتبارها آجزء من مناسبا، 

ويمكن مواصلة تحديد هذه األنشطة في وثيقة المشروع ذات . خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  :الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  مساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛تقديم ال  )أ(

المتعاونة، والرجوع إلى الوآالة  ةذمنفوآالة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها   )ب(
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

على النحو  ها في التقارير المجمعةدراجالرئيسية إل المنفذةوآالة التقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى   )ج(
      .ألف-4الوارد في التذييل 

  
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  

دوالر أمريكي عن  100 000من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1-
  .قدرات استنفاد األوزونأطنان في أثناء السنة، مقدرة ب قآّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحق
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العـــاشرالثالث  رفـقالم  
   

    
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  آرواتيا جمهوريةاّتفاق بين مشروع 

  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

  

ء تخفيض واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجرا") البلد(" آرواتياجمهورية حكومة االتفاق التفاهم بين  مّثل هذاي 1-
 صفرقدرها ثابتة إلى آمية ") المواّد("ألف  -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 لبروتوآولالجدول الزمني سنة قبل  24، أي 2014آانون الثاني /أول يناير من من أطنان قدرات استنفاد األوزون
 .مونتريال

من  2-1ام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتز 2-
ويقبل . ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لبهذا االتفاق فضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلّقي 3حّددة في الفقرة البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل الم
مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 

طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1األفقي 
 3-1-4ين األفقيين ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف- 1وزون المحددة في التذييل لأل
 .دمن آل من الموا 3- 2-4و

اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  وافقرهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، ت 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 األفقي التمويل المحّدد في الصف

الجدول الزمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

وسوف يقبل أيضًا . ألف -2لمواد آما هو مبّين في التذييل سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من ا 4-
إجراء تحّقق مستقّل بتكليف من الوآالة المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك المذآورة، على النحو المبّين في 

 .من هذا االتفاق) ب(5الفقرة الفرعية 

في حالة عدم وفاء البلد  ل الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدو 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية

 :للموافقة على التمويل 
معنية هي جميع والسنوات ال. ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(

 السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية عندما يكون هناك 

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األن يتم التحقق بشكل مستقل مأن   ) ب(
 غير مطلوب؛

أن يكون البلد قد أنجز إلى حد آبير جميع اإلجراءات المحّددة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وقدم   )ج(
من لكل ") ائحشكل تقرير وخطة تنفيذ الشر("ألف -4تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 

  السنوات التقويمية السابقة؛
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تنفيذ  ةتقرير وخطشكل ("ألف  -4التذييل  على هيئة ةحيشرلتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د(
التالية بمقتضى الجدول تمويل الشريحة فيها لب طالتي ُيتقويمية حتى السنة سنة  عن آل") الشرائح

حتى موعد اآتمال جميع األنشطة الواردة فيه في  أو بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،الزمني للتمويل
  على هذه الخطة؛اللجنة  موافقة منوأن يكون قد حصل على  ،حالة الشريحة األخيرة

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 6-
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

 .)ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية . ألف  -5

ق اللجنة أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، تواف رغم 7-
التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه المبالغ وفقًا لتغّير 

وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية . الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق
). د( 5وأن تقّرها اللجنة التنفيذية، آما هو مبّين في الفقرة الفرعية  التالية الشريحة يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ

إعادات التخصيص غير المصّنفة آتعديالت رئيسية في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون ويمكن إدماج 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى . تنفيذ الشريحةعندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن 

 .الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

ب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموج  )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين  تانالمنفذ انتيأخذ البلد والوآالأن   )ب (
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق  9-
على أن تكون الوآالة  اليونيدووقد وافقت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

على أن تكون الوآالة المنفذة المتعاونة  حكومة إيطالياآما وافقت ") الوآالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
 .تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق) "وآالة المنفذة المتعاونةال"(

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق 
 .ع ألي من الوآالتين المنفذتين المشترآتين في هذا االتفاقابتالمتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم ال

ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
الطلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار 

المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
 ينتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمو). ب(5

تنفيذ األنشطة  آالة المنفذة الرئيسية بتوليها مسؤوليةلمتعاونة بدعم الووستقوم الوآالة المنفذة ا. لألنشطة في التنفيذ
 وقد أبرمت. باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6المنصوص عليها في قائمة التذييل 

ة في إطار الغ والمسؤوليات الداخلطيط واإلبالوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخ
وتوافق اللجنة التنفيذية من  .هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
 2- 2ين األفقيين ة في الصفحيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـ

 .ألف-2من التذييـل  4-2و

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 
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ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . ويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويليحّق له الحصول على التم
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منقا

. التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلم شريحة التمويل أن تتحقق قبل تسل التزاماته التي آان من المقرر
ألف، عن ّآل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونتخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . لجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلةال

 .5اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي  12- 
 .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة  13-
وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة . اقالمتعاونة لتيسير تنفيذ هذا االتف

 .ق من االمتثال لهذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف- 2ة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل آلخر سن

لية لتنفيذ ماحتى نهاية السنة ال هاإتمام، فسيرجأ )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
إلى حين إتمامها ) ه(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4وص عليها في التذييل وتستمر أنشطة اإلبالغ المنص. األنشطة المتبقية

 .ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-
لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق . هذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 4.27 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 3.08 األولى جيم ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.14 األولى جيم ب142-الهيدروآلوروفلوروآربون

 
 األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 

 
   2009  2010 2011 2012 2013 201

4 
 المجموع  2016 2015

جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1-1
 )درات استهالك األوزونأطنان ق(المجموعة األولى 

خط  خط األساس ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
األسا
 س

90 %
من خط 
 األساس

من % 90
  خط األساس

 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من لمواد  1-2
أطنان قدرات استهالك (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) األوزون

 ال يوجد - 2.0 3.0 4.0 6.6 6.6 6.6 6.6

) اليونيدو(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية  2-1
 )دوالر أمريكي(

271,150* 180,000 0 260,000 100,000 0  60,000 871,150 

 65,336 4,500  0 7,500 19,500 0 13,500 *20,336 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية   2-2

) إيطاليا(لمتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة التمويل ا 2-3
 )دوالر أمريكي(

0 210,000*
* 

0 0 0 0  0 210,000 

 27,300 0  0 0 0 0 **27,300 0 )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة  2-4

 1,081,150 60,000  0 100,000 260,000 0 390,000 271,150 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1

 92,636 4,500  0 7,500 19,500 0 40,800 20,336 مجموع تكاليف الدعم  3-2

 1,173,786 64,500  0 107,500 279,500 0 430,800 291,486 )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-3

  
  
  

 4.27 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق المتف 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4-1-1

 0.00 )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4-1-2

 0.00 )قدرات استهالك األوزون أطنان( 22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 4-1-3

 0.00 )أطنان قدرات استهالك األوزون(ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 141-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 4-2-1

 3.71 )استهالك األوزونأطنان قدرات (ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها 141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 4-2-2

 0.00 )أطنان قدرات استهالك األوزون( ب141-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من  4-2-3

  .ممولة في االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية(*) 
  .ممولة في االجتماع الستين للجنة التنفيذية(**) 

  
  

  على التمويل لموافقةالجدول الزمني ل: ألف - 3التذييل 
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األول في السنة المحددة  1-

 .ألف-2في التذييل 

  ةحيتنفيذ الشر ةشكل تقرير وخط: ألف  - 4التذييل 
 :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-

مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة  تقرير  )أ(
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض
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 الضوء آذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في
الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من 

خاصة على معلومات عن أي تغييرات  أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . المعلومات ذات الصلة
بخطة الشريحة السابق تقديمها، آحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 

من هذا االتفاق، أو غير ذلك  7ل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المبالغ خال
وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  نشطة في السنة الحالية؛األ

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية واستهالك المواد   )ب(
وما لم تقرر . من االتفاق) ب(5ألف، آما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع
) 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 

ابط بينها وأخذ في الشريحة التالية، مع إبراز التر اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع به  )ج(
وينبغي أن يتضمن . التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من رإلشااالوصف أيضا 
ة في الفقرة المحدد ةالسنوينبغي أن يغطي هذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة

آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ها؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

بيانات للفي قاعدة إلكترونيا لتقرير والخطة، تقدم وتدرج الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د(
ستعدل هذه و. التي تتخذها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب وفقا للمقررات ذات الصلة

المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية، آال من السرود والوصف الخاص 
، وستغطي )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة ) أعاله) أ(1انظر الفقرة الفرعية (بالتقرير 

لزمنية والنشاطات؛ آما أنها ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى نفس الفترات ا
ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال . أعاله) ج(1على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية 

ة بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسن
  الجارية إذا رغب البلد والوآالة في ذلك؛

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 

طة إدارة إزالة المواد سوف تعين وحدة األوزون الوطنية مؤسسة وطنية لرصد جميع أنشطة خ  -1
وستقدم هذه المؤسسة تقريرا مرحليا سنويا عن حالة تنفيذ الخطة من خالل وحدة . الهيدروآلوروفلوروآربونية
  .األوزون الوطنية إلى اليونيدو

سوف ُيضطلع بتحقق من إنجاز أهداف األداء، المحددة في الخطة، بناء على طلب محدد من اللجنة التنفيذية،   -2
  .ن قبل شرآة محلية مستقلة أو مستشار محلي مستقل تكلفه اليونيدو بذلكوذلك م
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  دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
على  ة المشروعـفي وثيقيتعين تحديدها  ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوآالـستك  1-

  :النحو التالي
المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية ضمان التحّقق من األداء والتحّقق   )أ (

 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـر الالحق على النحو المبيــيروالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب (

هداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األ  )ج (
 .ألف-4على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د (
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1تين الفرعيتين خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقر

ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل   )ه (
وتقارير إتمام المشروعات تمهيدا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛ وتشمل هذه المسؤولية اإلبالغ عن 

 ؛المنفذة المتعاونة ةوآالالنشاطات التي تضطلع بها ال

ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و (
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز (

ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   )ح (
  اإلبالغ الدقيق عن البيانات؛و

 تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  )ط (

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات     )ي (

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ك (

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2-
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

-4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5الفرعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة - 1المذآورة في التذييل 
 .ألف

  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 
  

  :بما يليالوآالة المنفذة المتعاونة  تقوم  1

إزالة ( المتعاونة ةذمنفوآالة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها   )أ(
، والرجوع إلى الوآالة المنفذة الرئيسية )Poli-Mixب في شرآة 141-ربونالهيدروآلوروفلوروآ

    لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛
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على النحو  ها في التقارير المجمعةدراجالرئيسية إل المنفذةوآالة التقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى   )ب(
      .ألف-4الوارد في التذييل 

  
  تمويل بسبب عدم االمتثالضات في التخفي: ألف -7التذييل 

  

دوالر أمريكي عن  50 000من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1-
  .قدرات استنفاد األوزونأطنان في أثناء السنة، مقدرة ب آّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق
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  رــعش الرابــعالمرفق 

  
اتفاق بين غانا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بشأن تخفيض استهالك المواد 

  الهيدروآلوروفلوروآربونية
  
واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال ") البلد(" غانامّثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة ي  -  1

وفقا لما هو مبين في التذييل . إلى آمية ثابتة") المواّد("ألف  -1ّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب للموا
، 2010اير طن من قدرات استنفاذ األوزون قبل أول ين 32.2، تصل إلى ما مقداره )األهداف والتمويل(ألف  2

ما أن هذا الرقم سوف ينقح مرة واحدة في فهوكون مببروتوآول مونتريال؛ على أن ي بموجب الجدول الزمني بتخفيض
لالمتثال بموجب بيانات المادة  لهيدروآلوروفلوروآربونااستهالك عندما يجري تحديد خط أساس  2011عام 

   .السابعة

من  2-1يوافق البلد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد على النحو المبين في الصف األفقي   -  2
. في هذا االتفاق وآذلك في الجدول الزمني للتخفيض في بروتوآول مونتريال) والتمويل األهداف(ألف -2التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو 3بقبوله هذا االتفاق وأداء اللجنة التنفيذية لتعهداتها بالتمويل المحددة في الفقرة  هويقبل البلد أن
استهالك لمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف  تلقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بالنسبة ألي

ألف باعتبار ذلك متفقا مع خطوة التخفيض بموجب هذا االتفاق لكل المواد المستنفدة -2من التذييل  2-1األفقي 
 . 3- 3ألف وفيما يتعلق بأي استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف -1لألوزون المحددة في التذييل 

بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنًا  -  3
وستوفر اللجنة التنفيذية هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  5-2التمويل المحّدد في الصف األفقي 

الجدول الزمني للموافقة على ("ألف  -3ذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفي
  ").التمويل

وسوف يقبل أيضًا . ألف -2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد آما هو مبّين في التذييل  -  4
المذآورة، على النحو المبّين في ذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك مستقّل بتكليف من الوآالة المنف إجراء تحّقق

 .من هذا االتفاق) ب(5الفقرة الفرعية 

ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  -  5
حو المبّين في الجدول الزمني يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على الن 60بالشروط التالية قبل 
 :للموافقة على التمويل 

والسنوات المعنية هي جميع . أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّية  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

إلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ التزام باعندما يكون هناك . الهيدروآلوروفلوروآربونية
 انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

هداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق تحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

خطة تنفيذ الشريحة السابقة وقدم  حّددة فيالم إلى حد آبير جميع اإلجراءاتز جالبلد قد أنيكون أن   )ج(
لكل من ") شكل تقرير وخطة تنفيذ الشرائح("ألف -4تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 

  السنوات التقويمية السابقة؛
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تنفيذ  شكل تقارير وخطط"( لفأ -4التذييل  على هيئة الشرائحتنفيذ ل اخططقّدم قد أن يكون البلد   )د(
الشريحة التالية بمقتضى الجدول تمويل ُيطلب فيها التي تقويمية حتى السنة سنة  عن آل) "الشرائح

الزمني للتمويل، بما في ذلك هذه السنة نفسها، أو حتى موعد اآتمال جميع األنشطة الواردة فيه في 
  على هذه الخطة؛اللجنة  موافقة منوأن يكون قد حصل على  حالة الشريحة األخيرة ،

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاقسوف  -  6
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقًا لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل ") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل 

 ).ب(5لمبّين في الفقرة الفرعية وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو ا. ألف  -5

رغم أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق، توافق اللجنة   -  7
التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه المبالغ وفقًا لتغّير 

وإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية . ف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاقالظرو
. )د( 5و مبّين في الفقرة الفرعية وأن تقّرها اللجنة التنفيذية، آما ه التالية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ الشريحة

رئيسية فيمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي أما إعادات التخصيص غير المصّنفة آتعديالت 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية . تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير عن تنفيذ الشريحة

 .إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطة

ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف   -  8
 :لما يلي

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ     )أ(
 خالل تنفيذ المشروع؛

 49/6و 41/100ين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين بع ةنفذوالوآاالت المأن يأخذ البلد     )ب(
 .خالل تنفيذ الخطة

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن آافة األنشطة التي يقوم بها أو   -  9
كون الوآالة يعلى أن  يوئندبي افقوقد و. مات بموجب هذا االتفاقالتي ُيضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزا

الوآالة المنفذة (على أن تكون الوآالة المنفذة المتعاونة إيطاليا آما وافقت ") الوآالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
ى وُيوافق البلد عل. تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق) المتعاونة

عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
 .إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوآالتين المنفذتين المشترآتين في هذا االتفاق

المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة  - 10
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار الطلبات 
المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

ل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة تشم). ب(5
وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئيسية بتوليها مسؤولية تنفيذ األنشطة المنصوص . في التنفيذ

الوآالة المنفذة وسوف تبرم . ق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسي–6عليها في قائمة التذييل 
الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار هذا االتفاق 

ق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، وتواف .لك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقتيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذ
من  4- 2و  2-2على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصف األفقي 

 .ألف-2التذييـل 
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ي في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة ف  - 11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
ة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منقح للموافق

. التزاماته التي آان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل
ألف، عن ّآل طن من  -7في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة 

وسوف تناقش . استنفاد األوزون قدرات تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان
وبعد . اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

  .5رارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة اتخاذ هذه الق

لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر   - 12
 .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة   - 13
وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية والوآالة المنفذة المتعاونة . المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا االتفاق

 .المتثال لهذا االتفاقاإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من ا

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية واالتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية   - 14
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف- 2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامها حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ )د(5قيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتن
إلى حين إتمامها ) ه(و) د(و) ب(و) أ(ألف -4وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في التذييل . األنشطة المتبقية

 .ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

قات المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في تنفذ جميع االتفا  - 15
وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم يتّم تعريفها . هذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق



UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/58 
Annex XIV  

 

4 

  تذييالت
  المـواد: ألف - 1التذييل  .1

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 35.7 األولى جيم 22- الهيدروآلوروفلوروآربون
 13.8 األولى جيم ب142- الهيدروآلوروفلوروآربون

 49.5 األولى جيم المجموع
 

 األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
 
خط   

 األساس
 المقدر

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

جدول تخفيضات  1.1
بروتوآول مونتريال
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

  )ODPأطنان (

 ال ينطبق 32.2 44.5 44.5 49.549.544.544.544.5ال ينطبقال ينطبق ال ينطبق 49.5

الحد األقصى 2.1
موح به المس

لالستهالك الكلي 
لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

  )ODPبأطنان (

 ال ينطبق 32.2 44.5 44.5 49.549.544.544.544.5ال ينطبقال ينطبق ال ينطبق 49.5

التمويل المتفق عليه 1.2
للوآالة المنفذة 

) يوئندبي(الرئيسية
)بالدوالر األمريكي(

 200,000 200,000190,000195,000 125,000 121,311  1,031,311 

تكاليف دعم الوآالة 2.2
المنفذة الرئيسية 

)بالدوالر األمريكي(

 15,000 15,000 14,250 14,625  9,375 9,098  77,348 

التمويل المتفق عليه 3.2
للوآالة المنفذة 

) إيطاليا(المتعاونة
)بالدوالر األمريكي(

 70,000 60,000 70,000 65,000  60,000   325,000 

تكاليف دعم الوآالة 4.2
المنفذة المتعاونة 

بالدوالر (
 ) األمريكي

9,100 7,800 9,100 8,450 7,800 42,250 

إجمالي التمويل 5.2
المتفق عليه 

بالدوالر (
 ) األمريكي

270,000 260,000 260,000 260,000 185,000 121,311 1,356,311 

إجمالي تكاليف 6.2
بالدوالر (الدعم 

 ) األمريكي

24,100 22,800 23,350 23,075 17,175 9,098 119,598 

إجمالي التكاليف 7.2
 المتفق عليها 

294,100 282,800 283,350 283,075 202,175 130,409 1,475,909 

بأطنان قدرات(المتفق عليها بموجب هذا االتفاق ) R-406aالمستخدم في ( HCFC-142bوالـ  22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون1.3
  ) استنفاد األوزون

17.3 

 0.0)ن قدرات استنفاد األوزونبأطنا(في مشروعات سابقة موافق عليها ) R-406aالمستخدم في ( HCFC-142bو  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون-2.3
 HCFC 32.2االستهالك المؤهل المتبقي من الـ 3.3
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  الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ألف - 3التذييل 
الثاني في السنة المحددة االجتماع  بقيس عليه في موعد ال سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة 1-

 .ألف-2في التذييل 

  شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح: ألف  - 4تذييل ال
 :سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء 1-

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة   )أ(
وينبغي أن يسلط التقرير . بعضها ببعض المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط

الضوء آذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في 
الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من 

ات عن أي تغييرات خاصة وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلوم. المعلومات ذات الصلة
بخطة الشريحة السابق تقديمها، آحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 

من هذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
جميع السنوات ذات الصلة وسيغطي التقرير المسرود . من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية واستهالك المواد   )ب(
وما لم تقرر . من االتفاق) ب(5لف، آما هو مبين في الفقرة الفرعية أ-1المشار إليها في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  لتي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛من االتفاق ا

وصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بها في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينها وأخذ   )ج(
وينبغي أن يتضمن . التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار

التقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة و
المحددة في الفقرة ة نالسوينبغي أن يغطي هذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة

آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالها . من االتفاق) د(5الفرعية 
  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها؛

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تقدم وتدرج إلكترونيا في قاعدة للبيانات   )د(
وستعدل هذه . وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب
الوصف الخاص المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويمية، آال من السرود و

، وستغطي )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة ) أعاله) أ(1انظر الفقرة الفرعية (بالتقرير 
نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ آما أنها ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى 

ت الكمية غير مطلوبة إال ومع أن المعلوما. أعاله) ج(1على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية 
بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة 

  الجارية إذا رغب البلد والوآالة في ذلك؛

  

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
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  .هأعال) د(1

  امؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف- 5التذييل 

يتم تنسيق آافة أنشطة الرصد وإدارتها عن طريق وحدة األوزون الوطنية، الداخلة في خطة إدارة اإلزالة   -  1
  . النهائية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ت الرصد بحكم المهمة المنوطة بها لرصد يكون للوآالة المنفذة الرئيسية دور بارز بشكل خاص في ترتيبا  -  2
واردات المواد المستنفدة لألوزون؛ والتي سيستخدم سجالتها آمرجع في آل برامج الرصد للمشاريع المختلفة في 

وتقوم تلك المنظمة، مع الوآالة المنفذة المتعاونة . إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
ة الصعبة الخاصة برصد واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون غير القانونية مع إبالغ الوآاالت بالمهم

  الوطنية المختصة عن طريق مكتب األوزون الوطني 
  

  دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف- 6التذييل 
ها في وثيقة المشروع على ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من األنشطة يجري تحديد  -  1

  : النحو التالي
ضمان التحّقق من األداء والتحّقق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية   )أ(

 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

- 4 حقـة على النحو المبيـن في التذييـلمساعدة البلد في إعـداد خطط تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الال  )ب(
 ألف؛

تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت   )ج(
 .ألف-4على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

محرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم ال  )د(
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل   )هـ(
ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛ وتشمل هذه المسؤولية اإلبالغ عن وتقارير إتمام المشروعات تمهيد

 النشاطات التي تضطلع بها الوآالة المنفذة المتعاونة؛

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة   )و(
 الرئيسية؛

 ة؛إجراء مهاّم اإلشراف المطلوب  ) ز(

ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   )ح(
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوآالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  ) ط(

 ستعمال المؤشرات؛ستند فيها إلى اضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد ي     )ي (

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ك(
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2-
إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية واستهالك المواد مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة 

-4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المذآورة في التذييل 
 .ألف

  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء - 6التذييل 
  
  : تكون الوآالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  -  1

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها الوآالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوآالة   )ب(
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

فذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوآالة المن  )ج(
      .ألف-4الوارد في التذييل 

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف - 7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن  50 000من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1-

  .ك التي لم تتحقق في أثناء السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونآّل طن من تخفيضات االستهال
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  رـــعشالخـــــامس المرفق 

الشكل المنقح للتقارير النهائية لمشروعات التعزيز المؤسسي وطلبات تجديد 
  مشروعات التعزيز المؤسسي

  التقرير النهائي وطلب تمديد تمويل مشروع التعزيز المؤسسي
  

20xx   20إلى xx   
  

  .14النقطة لة المنفذة للتعليق عليها في قبل إحالتها إلى الوآا 15و 12الى 1النقاط من يستكمل البلد المعني 
  
  :البلد  - 1

  :وحدة األوزون الوطنية/الوآالة المنفذة  - 2

 _____________________________الوآالة المنفذة   - 3

  ):الموافق عليها(مراحل مشروع التعزيز المؤسسي   - 4

  
  تمويل الصندوق المتعدد األطراف  )يوم، شهر، سنة(المدة   المرحلة

  )ق عليهالمواف(
  تمويل الصندوق المتعدد األطراف

  )فوالمصر(
        
        
        
  
 ______________________  )سنة/سنة إلى شهر/شهر( الفترة المشمولة بالتقرير  ) أ  - 5

  _________________): والفترة) دوالر أمريكي(تمويل المرحلة (المطلوب المبلغ   )ب  

  :اإلبالغ عن البيانات  - 6
  

  سنة التقديم  سنة اإلبالغ  تم اإلبالغ  بالغمتطلبات اإل
      ال  نعم  

          7المادة 
          تنفيذ البرنامج القطري

  
في اإلدارة الوطنية، وطريقة اإلشراف على ومرآزها صف دور وحدة األوزون الوطنية   - 7

قد يتضمن ذلك التعاون مع (صنع القرار المسؤولين عن عملها وإمكانية وصولها إلى آبار 
  )دائمة أو أفرقة استشارية أو هيئات مشرآة بين الوزارات لجان

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
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  :حدة األوزون الوطنيةأذآر إجمالي عدد الموظفين في و  - 8

الذين يحصلون على راتب بموجب مشروع التعزيز الموظفين ما هو عدد   - 
  _________نصف الوقت______ وقت آامل ___________المؤسسي؟

وقت ___________لى راتب من الحكومة؟الذين يحصلون عالموظفين ما هو عدد   - 
  ___________نصف الوقت _______آامل

  ؟وحدة بطقم آامل من الموظفينهل تعمل ال  - 9
   ال    نعم

 ________________________________ إذا آانت اإلجابة ال، يرجى التوضيح

_______________________________  
    

يرجى تقديم تفاصيل عن حالة تنفيذ األنشطة الموافق عليها من مرحلة مشروع التعزيز   - 10
ويرجى إضافة مؤشرات . حلة المقدم بشأنها الطلبالمؤسسي السابقة واألنشطة المزمعة للمر

  .محددة إذا تطلب األمر

  األهداف 
  )ضافة إذا تطلب األمراإليرجى (

األنشطة في 
المرحلة 
  الحالية

اإلنجازات في 
المرحلة الحالية 

 حدد المرحلة(
  )السنة/الشهر/

األنشطة المزمعة 
في المرحلة التالية 

 حدد المرحلة(
  )السنة/الشهر/

ة النتيج
المتوقعة من 

المرحلة 
  التالية

تنفيذ تشريعات ولوائح المواد المستنفدة لألوزون لمراقبة ورصد استهالك المواد المستنفدة /اعتماد: 1الهدف 
  لألوزون

إدخال نظام إصدار التراخيص والحصص 
  للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

        

إنفاذ تدابير الرقابة لمحافظة على إزالة 
  المواد الكلوروفلوروآربونية

        

رصد التجارة غير المشروعة في المواد 
  )جميع هذه المواد(المستنفدة لألوزون 

        

التصديق على تعديالت بروتوآول 
  مونتريال

        

  جمع البيانات واإلبالغ عنها على نحو فعال وفي الوقت المحدد: 2الهدف 
          الصادرات في الجمارك/رصد الواردات

          7اإلبالغ عن بيانات المادة 
          اإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية

  الجهات األخرى الوطنية/مشاورات وتنسيق مع الواآالت: 3الهدف 
          اللجنة الدائمة

          رابطات الصناعة
  تهالك المواد المستنفدة لألوزون في الوقت المحددشراف عن تنفيذ أنشطة اإلزالة وخفض اسإلا: 4الهدف 

          تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية
تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد /إعداد

  الهيدروآلوروفلوروآربونية
        

          المشروع األول
  المشروع الثاني
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  األهداف 
  )ضافة إذا تطلب األمراإليرجى (

األنشطة في 
المرحلة 
  الحالية

اإلنجازات في 
المرحلة الحالية 

 حدد المرحلة(
  )السنة/الشهر/

األنشطة المزمعة 
في المرحلة التالية 

 حدد المرحلة(
  )السنة/الشهر/

ة النتيج
المتوقعة من 

المرحلة 
  التالية

  التوعية وتبادل المعلومات: 5الهدف 
          نشر المعلومات على أصحاب المصلحة

          اليوم الدولي لألوزون
  التعاون اإلقليمي والمشارآة في اجتماعات بروتوآول مونتريال: 6الهدف 

          المشارآة في الشبكات اإلقليمية
 اجتماع/الفريق العامل المفتوح العضوية

  األطراف
        

  التقرير المالي  - 11

ميزانية   بند اإلنفاق
المرحلة 

دوال (الحالية 
  )أمريكي

بلغ المنصرف الم
دوالر ) (للمرحلة الحالية(

  )أمريكي

الميزانية المقدرة 
للمرحلة (

دوالر ) (المطلوبة
  )أمريكي

تمويل الحكومة 
) مساهمة نوعية(

  )دوالر أمريكي(

مرحلة     ملتزم به  فعلي    
  حالية

مرحلة 
  مطلوبة

بمن فيهم (الموظفون 
  )المستشارون

            

              المعدات
 أي(تكاليف تشغيلية 

جتماعات، مشاورات، ا
  )لخا

            

              توعية عامة الجمهور
              بنود أخرى
              المجموع

  
  :يرجى تقييم أداء مشروع التعزيز المؤسسي في تحقيق المؤشرات التالية  - 12

  التعليقات  التقييم  المؤشر
    ضعيف  مرض  جيد جدا  

          فعالية تدابير مراقبة الواردات  - 1
يا حماية األوزون إدماج قضا  - 2

  في الخطط الوطنية
        

          إآمال مشروعات اإلزالة  - 3
اإلبالغ عن البيانات على نحو   - 4

  فعال
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  :تأييد الحكومة  - 13

    ):االسم(قام بترخيص خطة العمل 

  )يكون التوقيع على نسخة مطبوعة(  توقيع المسؤول عن الترخيص

    :الوظيفة

    :وزارة اإلشراف/وآالة/منظمة

    :التاريخ

  :تقديم خطة عمل  - 14

    :اسم الوآالة المنفذة

    :اسم موظف المشروع

    ع موظف المشروعتوقي

    :التاريخ

    تعليقات الوآالة المنفذة

يرجى تقديم موجزات عن المعلومات المطلوبة أدناه فيما ال يزيد عن فقرة  :موجز تنفيذي  - 15
  .ي وثائق اجتماع اللجنة التنفيذيةوستستخدم هذه الفقرات ف. واحدة لكل منها

  التقرير النهائي  )أ

  خطة العمل  )ب
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عشر الســادس رفـقالم  
   

    
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  ]البلداسم [اّتفاق بين مشروع 

  آلوروفلوروآربونيةهيدروالمواد ال استهالك تخفيضبشأن 
  

  

فيما يتعلق بإجراء تخفيض في واللجنة التنفيذية ") البلد("] اسم البلد[حكومة االتفاق التفاهم بين  مّثل هذاي 1-
يصل ] [قدرها[ثابتة إلى آمية ") المواّد(" لفأ -1 التذييلالستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في ا

] العام[الحد األقصى من االستهالك المسموح به لعام /من أطنان قدرات استنفاد األوزون] الرقـم[] مستواها إلى
آانون الثاني /أول يناير قبل حلول ]]نسبة مئوية/قيمة[ناقص[ال ببروتوآول مونتري تخفيضبموجب الجدول الزمني لل

 .مونتريال لبروتوآولا يتماشى مع الجداول الزمنية بم ]العام[

من  2-1األفقي في الصف  على النحو المبّيند على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد ـيوافق البل 2-
المشار لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني ل عن فضال ")األهداف والتمويل(" لفأ -2التذييل 

لتمويل المحّددة في الفقرة باتعّهداتها بء اللجنة التنفيذية وفااالتفاق و اقبوله هذبويقبل البلد أّنه،  .ألف-1إليها في التذييل 
طراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز لمتعّدد األتلّقي مزيد من التمويل من الصندوق ايفقد الحق في طلب أو ، 3

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد (ألف -2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المحددة باعتباره الخ) المرفق جيم، المجموعة األولى

- 2-4و [ 3-1-4] ـية[األفقي] ـوف[ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف-1في التذييل 
 .دالموامن آل من  )االستهالك المؤهل المتبقي(...] ، 3

توفير على اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ،  وافق، تاللتزاماته المحددة في هذا االتفاقالبلد  رهنًا بامتثال 3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") التمويلاألهداف و(" لفأ -2من التذييل  1-3 األفقيل المحّدد في الصف التموي

الجدول الزمني للموافقة على (" لفأ -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

وسوف يقبل أيضًا . لفأ -2مبّين في التذييل  من المواد آما هوك لكّل ماّدة البلد بحدود االستهال سوف يلتزم 4-
، على النحو من تحقيق حدود االستهالك المذآورةالمنّفذة ذات الصلة الثنائية أو من الوآالة بتكليف تحّقق مستقّل إجراء 

 .االتفاق امن هذ )ب(5الفرعية المبّين في الفقرة 

في حالة عدم وفاء البلد  عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل ستمتنع اللجنة التنفيذية 5-
على النحو المبّين في الجدول الزمني  عنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن يومًا على األقل  60قبل  بالشروط التالية

 :للموافقة على التمويل 
والسنوات المعنية هي جميع . ةعنّيالم واتلسناجميع لالمحددة ف اهدق األأن يكون البلد قد حق  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيها . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي 

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

شكل تقرير وخطة تنفيذ ("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل اقدم تقالبلد قد يكون أن   )ج(
، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ويمية السابقةمن السنوات التقسنة آل تغطي ") ائحالشر

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد  20من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

شكل "( لفأ - 4التذييل  على هيئة الشرائحتنفيذ ل ةخطإلى اللجنة التنفيذية قّدم قد لبلد أن يكون ا  )د(
الشريحة تمويل فيها لب طُيالتي تقويمية حتى السنة سنة  آل تغطي) "الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق

جميع أو حتى موعد اآتمال  بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . االتفاق اه بمقتضى هذـيضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطت سوف 6-
وفقًا واردة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة تنفيذ األنشطة الوتبلغ عن ") مؤّسسات الرصد واألدوار(" لفأ -5ل ـالتذيي
وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في . لفأ -5المحّددة في التذييل  هاومسؤوليات هاألدوار
 .)ب(5الفرعية الفقرة 

جزء من ق عليها، أو لبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافدى اأن تكون لعلى اللجنة التنفيذية  وافقتو 7-
وإعادات . ألف-1أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل من أجل تحقيق  ،الظروفوفقًا لتغّير  هذه المبالغ

اللجنة التنفيذية،  توافق عليهاوأن  شريحةتنفيذ الخطة التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5الفرعية  آما هو مبّين في الفقرة

، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات تمويل آخر شريحة موافق عليها منفي المائة أو أآثر  30 على
 غيرإعادات التخصيص أما . ا االتفاقالتغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من هذ الصندوق المتعدد األطراف، أو

لتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم وا ا،الموافق عليه شريحةتنفيذ الخطة يمكن إدماجها في ف ،مصّنفة آتعديالت رئيسيةال
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . شريحةفي التقرير عن تنفيذ البشأنها للجنة التنفيذية اإبالغ 
 .اف لدى االنتهاء من الشريحة األخيرة في الخطةاألطر

 وبصفة خاصة، دـالتبريات ـخدمفرعي لاع الـقطاللتنفيذ األنشطة في  على وجه التحديدهتمام االسوف ُيولى  8-
 :لما يلي

االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  اهذ بموجبيستعمل البلد المرونة المتاحة  أن  )أ (
 مشروع؛لخالل تنفيذ ا

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوآاأن   )ب (
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن االتفاق و اإدارة وتنفيذ هذشاملة عن لاالمسؤولية تحمل يوافق البلد على  9-
أن  على] اسم الوآالة الرئيسية[ قد وافقتو. االتفاق ابموجب هذ الوفاء بااللتزاماتمن أجل  يابة عنهن ُيضطلع بهاالتي 

على أن تكون ] المتعاونة الوآاالت/اسم الوآالة[آما وافقت ) "الوآالة المنفذة الرئيسية("تكون الوآالة المنفذة الرئيسية 
فيما شراف الوآالة المنفذة الرئيسية إتحت ) المنفذة المتعاونة االتالوآ/الوآالة(ة تعاونالمنفذة الم الوآاالت/الوآالة
جري في إطار برامج ُتالتي قد دورّية التقييم الوُيوافق البلد على عمليات  .هذا االتفاق بموجبأنشطة البلد يتعلق ب

ع ألي من الوآالتين المنفذتين بالتابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التل الرصد والتقييم ااعمأ
 .المشترآتين في هذا االتفاق

الخطة على النحو المفصل في أول فذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في ستكون الوآالة المن 10-
طلبات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والتعديالت الموافق عليها في إطار ال

المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
 ينتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئم). [ب(5

تنفيذ األنشطة  عن طريقآالة المنفذة الرئيسية بدعم الو تعاونةالوآالة المنفذة الموستقوم . لألنشطة في التنفيذ
 وقد أبرمت. باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6المنصوص عليها في قائمة التذييل 
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ة في إطار وليات الداخلطيط واإلبالغ والمسؤاتفاقا رسميا بشأن التخ الوآالة المنفذة المتعاونةوالوآالة المنفذة الرئيسية 
وتوافق اللجنة التنفيذية من  .]هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

] ـوف[ة في الصفـبالرسوم المبّين ]الوآالة المنفذة المتعاونةو[حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية 
 .لفأ-2ل ـمن التذيي] ... 4-2و [ 2-2] ـية[األفقي

 فيالمحددة  إزالة الموادب المتعلقة، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف في حال عدم تمّكن البلد 11-
عندئذ يقبل البلد بأنه لن فاالتفاق،  اهذلعن االمتثال  على أي وجه آخر ، أو عجزهلفأ-2 من التذييل 2-1الصف األفقي 

، أن تعيد تقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب . ى التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويليحّق له الحصول عل
ة بكاف وفائه علىالبلد  أن يبرهنموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد للح لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول منقا

. تمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلة الشريحم أن تتحقق قبل تسل من المقررالتزاماته التي آان 
ّآل طن من عن ، لفأ -7ر المحّددة في التذييل يدقامالالتمويل ب ض قيمةأن تخفللجنة التنفيذية ه يجوز البلد بأن عترفوي

اقش وسوف تن .استنفاد األوزون قدرات مقدرة بأطنان، سنة من السنواتأي في  ةُمنجزالاالستهالك غير  اتتخفيض
وبعد . اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

أية قد يؤثر على تمويل  في المستقبل لجنة التنفيذيةلاالتفاق للتعديل على أساس أي قرار  اخضع تمويل هذيلن  12- 
 .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات أو أي  في قطاعات االستهالك ات أخرىمشروع

الوآالة المنفذة و[يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوآالة المنفذة الرئيسية  سوف 13-
 ]الوآالة المنفذة المتعاونةو[وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآالة المنفذة الرئيسية  .ا االتفاقتنفيذ هذ يسيرتل] المتعاونة
 .االتفاق اهذلق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق عاإلطال

في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف- 2يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل  آلخر سنة

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
إلى ) ه(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4الغ المنصوص عليها في التذييل وتستمر أنشطة اإلب. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّين في  ااالتفاقات المحّددة في هذ جميعذ تنف 15-
 ما لم يتّم تعريفهااالتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول،  اوآافة المصطلحات المستعملة في هذ. ا االتفاقهذ

 .بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
  ولىاأل جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
  األولى جيم ب141-الهيدروآلوروفلوروآربون

  األولى جيم ]اسم المادة[
 

 األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010   
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1-1

 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المجموعة األولى 
 ال يوجد      

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد  1-2
أطنان قدرات استهالك (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) األوزون

 ال يوجد      

] اسم الوآالة[التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية  2-1
 )دوالر أمريكي(

       

        )دوالر أمريكي(سية تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئي 2-2
] اسم الوآالة[التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة  2-3

 )دوالر أمريكي(
       

        )دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة  2-4
        )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
        )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2
        )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-3
  )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق  ]1المادة [إجمالي اإلزالة من  4-1-1
  )نان قدرات استهالك األوزونأط(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  ]1المادة [إزالة  4-1-2
  )أطنان قدرات استهالك األوزون( ]1المادة [االستهالك المؤهل المتبقي من  4-1-3
  )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ] 2 المادة[إجمالي اإلزالة من  4-2-1
  )أطنان قدرات استهالك األوزون(شروعات سابقة موافق عليها التي يتعين تحقيقها في م] 2 المادة[إزالة  4-2-2
  )أطنان قدرات استهالك األوزون] (2 المادة[االستهالك المؤهل المتبقي من  4-2-3

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف - 3التذييل 
في ] الثالث/الثاني/األول[االجتماع  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل 1-

 .ألف-2السنة المحددة في التذييل 

  شرائحتنفيذ ال طرير وخطاتقشكل : ألف  - 4التذييل 
 :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-

يتعلق بإزالة  تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما  )أ(
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

الضوء آذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في 
ير ذلك من الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غ

خاصة على معلومات عن أي تغييرات  أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . المعلومات ذات الصلة
بخطة الشريحة السابق تقديمها، آحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 

غير ذلك من هذا االتفاق، أو  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
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وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثها
من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

الهيدروآلوروفلوروآربونية واستهالك المواد  تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  )ب(
وما لم تقرر . من االتفاق) ب(5ألف، آما هو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليها في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5لسنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع ا

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينها وأخذ  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع به  )ج(
وينبغي أن يتضمن . بعين االعتبارالتجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة 

ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من رإلشااالوصف أيضا 
المحددة في الفقرة  السنواتوينبغي أن يغطي هذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة

يحات اعتبر من الضروري إدخالها آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنق. من االتفاق) د(5الفرعية 
  ها؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

وفقا للمقررات و .بياناتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د(
، ينبغي تقديم البيانات على ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب

مع آل طلب  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. نترنتاال
والخطة ) أعاله) أ(1انظر الفقرة الفرعية (، آال من السرود والوصف الخاص بالتقرير شريحة

، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ آما أنها ستلم )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (
) ج(1المعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفقا للفقرة الفرعية ب

ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل . أعاله
المنفذة  الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البلد والوآالة

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ه(
  .أعاله) د(1

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 

غي الرجوع إلى االتفاقات وينب. من اتفاق آلخرأ، مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به، -5التذييل قد يختلف   1
االتفاقات الحالية لخطط إدارة اإلزالة إلى السابقة التي أبرمتها اللجنة على النحو الوارد في تقارير االجتماعات و

 في أن يوفر التذييل إشارة مفصلة وتتمثل الحاجة الرئيسية. نماذج ذات صلة في هذا الصدد على لإلطالعالنهائية 
ويرجى . سيجري بها رصد التقدم المحرز والمنظمات التي ستكون مسؤولة عن هذه النشاطاتومقبولة للكيفية التي 

  .مراعاة أي تجارب مكتسبة من تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائية، وإدخال التغييرات والتحسينات ذات الصلة عليها

  دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
في ويمكن مواصلة تحديد هذه األنشطة . ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـالرئيسي ذةـة المنفـون الوآالـستك  1-
  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىة المشروعـوثيق

االتفاق واإلجراءات والمتطّلبات الداخلية هذا األداء والتحّقق المالي بمقتضى من تحّقق الضمان   )أ(
 ؛لة الخاّصة بالبلد، على النحو المبّين في خطة اإلزابه الخاّصة
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- 4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـط تنفيداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(
 ؛ألف

قت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد ُأآملت التنفيذية من أن األهداف قد تحق تأمين التحّقق للجنة  )ج(
 .ألف-4لشريحة بما يتمشى مع التذييل اتنفيذ خطة على النحو المبّين في 

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع خذالتأّآد من أ  )د(
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ألف -4ح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائ  )ه(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش .ا لتقديمها إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمهيد

 ؛ة المنفذة المتعاونةوآالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

لمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوآالة المنفذة لين ين المؤّهلالخبراء التقنيين المستقل تنفيذضمان   )و(
 ؛الرئيسية

 المطلوبة؛ اإلشرافإجراء مهاّم   )ز(

خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ   )ح(
  ؛غ الدقيق عن البياناتواإلبال

  ، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛فذة المتعاونةتنسيق نشاطات الوآالة المن  )ط(

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
تمويل آل وآالة منفذة أو لوالوآاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛ن أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشراتضما  )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 الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة 2-
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

-4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المذآورة في التذييل 
 .ألف

 
 

  تعاونةدور الوآالة المنفذة الم: باء -6التذييل 
  

ويمكن مواصلة تحديد هذه األنشطة في وثيقة . مسؤولة عن مجموعة أنشطةالوآالة المنفذة المتعاونة  تكون  1
  :المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  )أ(
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المتعاونة، والرجوع إلى الوآالة  ةذمنفوآالة الالي تمولها مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت  )ب(
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

على النحو  ها في التقارير المجمعةدراجالرئيسية إل المنفذةوآالة التقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى   )ج(
      .ألف-4الوارد في التذييل 

  
  ت في التمويل بسبب عدم االمتثالضاتخفي: ألف -7التذييل 

  

دوالر أمريكي عن  ]المبلغ[االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار هذا من  11للفقرة  وفقا  1-
ها الهدف في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1االستهالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف من  آّل طن

  .ألف-2يل من التذي 2- 1المحدد في الصف 

  

  ترتيبات محددة القطاعات: ألف -8التذييل 
_____  
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