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  برنامج
  األمم المتحدة

  للبيئة

 

  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  لتنفيذ بروتوآول مونتريال

  االجتماع الحادي واألربعون
 2003ديسمبر / آانون األول19-17،مونتريال 

  

  تصویب وإضافة

  البوسنة والهرسك: مقترحات مشروعات
  

   والخضار وقطع الزهورفي قطاع إنتاج بذور التبغاإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل 

  

  : يليبما 14 و 13 الفقرتين استبدال

 

حقا على إجمالي تكلفة المشروع اإلضافية  اتفقت أمانة الصندوق ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ال  .13

ويعرض المرفق األول بهذه الوثيقة مشروع االتفاقية بين حكومة البوسنة والهرسك واللجنة ).  دوالر أميرآي229,000(

  .اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيلالتنفيذية الذي يتناول طرائق تنفيذ مشروع 

  

ظر في الموافقة على مقترح المشروع في ضوء مالحظات أمانة الصندوق ومن دون  قد ترغب اللجنة التنفيذية في الن  .14

  .إلحاق الضرر بعمل آلية بروتوآول مونتريال التي تعالج مسائل عدم االمتثال
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  الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمادة المستنفدة لألوزون

  

  : يليبما 48 و 47 الفقرتين استبدال

  

لثاني بهذه الوثيقة مشروع االتفاقية بين حكومة البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية الذي يتناول تنفيذ  يعرض المرفق ا  .47

حكومة البوسنة والهرسك أما المرفق الثالث فيتضمن رسالة من . الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمادة المستنفدة لألوزون

  .HCFCدة تبرر فيها استخدام التكنولوجيات القائمة على ما

  

الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمادة المستنفدة  توصي أمانة الصندوق بأن توافق اللجنة التنفيذية مبدئيا على   .48

 دوالر 64,812 دوالر أميرآي زائد تكاليف مساندة الوآالة البالغة 864,160 في البوسنة والهرسك بتكلفة إجمالية تبلغ لألوزون

 الموافقة ضررا بعمل آليات بروتوآول مونتريال التي تعنى بمسائل عدم االمتثال وطبقا لالتفاقية المبرمة أميرآي شرط أال تلحق

 دوالر 265,300بين حكومة البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذية الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة، وبتخصيص مبلغ 

أميرآي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لبرنامج التطبيق السنوي  دوالر 19,898أميرآي زائد تكلفة المساندة البالغة 

  .األول
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  المرفق األول

 :لبروميد الميثيل في البستنة الشروط المتفق عليها إلتمام اإلزالة التدریجية
  )مشروع(البوسنة والهرسك في البندورة وقطع الزهور

 دوالر أميرآي بوصفه مجموع األموال التي ستتاح للوفاء 229,000بلغ تقبل اللجنة التنفيذية بالموافقة مبدئيا على م  .1

بااللتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة إلتمام اإلزالة التدريجية الستخدام بروميد الميثيل في البوسنة والهرسك، عمال 

  .بالتفاهمات واالعتبارات التالية

المعلومات الواردة في وثيقة المشروع التي عرضت على اللجنة التنفيذية، وفقا لما تبلغت به أمانة األوزون وباالتساق و  .2

 أطنان من معامل استنفاد األوزون، واستهالك بروميد 3.5يبلغ خط األساس في االمتثال لبروميد الميثيل في البوسنة والهرسك 

تتمكن البوسنة والهرسك من تحقيق تجميد لذلك، لن .  أطنان من معامل استنفاد األوزون11.8مجموعه  ما 2002الميثيل للعام 

مع ذلك، تلتزم حكومة البوسنة والهرسك تحقيق خفض وطني دائم في إجمالي استهالك . 2002بروميد الميثيل للعام 

  :االستعماالت الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل بما ال يتجاوز المستويات التالية

  2002  أطنان من معامل استنفاد األوزون عام11.8

  ) أطنان من معامل استنفاد األوزون6.2خفض يبلغ ال (2006 و 2005 أطنان من معامل استنفاد األوزون عامي 5.6

 أطنان من معامل 5.6خفض يبلغ ال( 2007يناير من العام / آانون الثاني1 طن من معامل استنفاد األوزون في 0.0

  )استنفاد األوزون

حقيق استدامة في اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل من خالل حظر استعماله آغاز آذلك، تلتزم البوسنة والهرسك ت  .3

أما التخفيضات الخاصة المحددة أعاله فتمثل ما .  والبستنة وقطع الزهور وغير ذلك من المحاصيللتبخير التربة في بذور التبغ

يات اإلزالة التدريجية الالحقة في بروتوآول سوف تتمكن البوسنة والهرسك من تجاوز مقتض. ينجز من خالل هذا المشروع

  مونتريال من خالل التخفيضات التي تنص عليها شروط هذا المشروع وغيرها من االلتزامات المعروضة في وثيقة المشروع 

وعليه، . لقد استعرضت حكومة البوسنة والهرسك بيانات االستهالك المبينة في هذا المشروع وهي واثقة من صحتها  .4

م الحكومة هذه االتفاقية مع اللجنة التنفيذية علما أن الحكومة تتحمل وحدها مسؤولية ضمان اإلزالة التدريجية في حال تبينت تبر

  ). أطنان من معامل استنفاد األوزون11.8( أعاله 2في تاريخ الحق استهالآا لبروميد الميثيل يزيد على ما ورد في الفقرة 

لهرسك المرونة في تطبيق عناصر المشروع التي تراها أآثر أهمية تحقيقا اللتزام اإلزالة سوف تملك حكومة البوسنة وا  .5

  .التدريجية المنوط بها أعاله

ُتبلغ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية اللجنة التنفيذية سنويا بالتقدم المحرز على خط الوفاء بالتخفيضات   .6

نظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على إدارة تمويل هذا المشروع بطريقة توافق م. المنصوص عليها في هذا المشروع

  .تضمن تحقيق التخفيضات السنوية المحددة المتفق عليها
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 المرفق الثاني

  مشروع االتفاقية بين البوسنة والهرسك واللجنة التنفيذیة
  للصندوق المتعدد األطراف حول الخطة الوطنية لإلزالة التدریجية

  دة المستنفدة لألوزونللما
  

واللجنة التنفيذية في ما يتعلق باإلزالة التدريجية الكاملة ") البلد("تقدم هذه الوثيقة التفاهم بين البوسنة والهرسك   .1

قبل حلول موعد ") المواد("ألف -1لالستعمال الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة لألوزون في القطاعات الواردة في الضميمة 

  .2007ديسمبر / آانون األول31ل لجداول البروتوآول الزمنية المحدد في االمتثا

  

يوافق البلد على إتمام اإلزالة التدريجية لالستعمال الخاضع للرقابة للمواد في قطاعات التبريد والرغاوى والمذيبات طبقا   .2

سوف تطابق . وهذه االتفاقية") األهداف ("ألف-2ألف من الضميمة  1-دريجية السنوية الواردة في السطرألهداف اإلزالة الت

يقبل البلد بأن يمنع من . أهداف اإلزالة التدريجية السنوية آحد أدنى جداول الخفض الزمنية التي حددها بروتوآول مونتريال

ذه تقديم طلب للحصول أو من الحصول على تمويل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف بشأن المواد وذلك بمجرد قبوله ه

  .3االتفاقية وقيام اللجنة التنفيذية بموجبات التمويل الواردة في الفقرة 

  

شريطة امتثال البلد للفقرات التالية مع ما يقع على عاتقه من موجبات واردة في االتفاقية، توافق اللجنة التنفيذية مبدئيا   .3

سوف تؤمن اللجنة التنفيذية، مبدئيا، هذا التمويل .  للبلد")التمويل("ألف -2 من الضميمة 9على توفير التمويل المحدد في السطر 

  ").الجدول الزمني لصرف التمويل("ألف -3إبان اجتماعاتها المحددة في الضميمة 

  

آما أنه سيقبل بأن تجري . ألف-2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكل مادة من المواد حسب ما ورد في الضميمة   .4

  . من هذه االتفاقية9لصلة تحققا مستقال من بلوغ حدود االستهالك هذه آما جاء في الفقرة الوآالة المنفذة ذات ا

  

 يوما على 30لن توفر اللجنة التنفيذية التمويل طبقا للجدول الزمني لصرف التمويل ما لم يستوِف البلد الشروط أدناه قبل   .5

  :جدول الزمني لصرف التمويلاألقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعمول به المحدد في ال

  

  أن يكون البلد قد بلغ الهدف عن السنة موضوع التطبيق؛ )1(

  

  ؛ و9أن يكون التحقق من بلوغ هذه األهداف قد تّم على النحو المستقل الوارد في الفقرة  )2(
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  أن يكون البلد قد قام فعليا بجميع الخطوات المحددة في برنامج التطبيق السنوي األخير؛ )3(

  

لد قد قدم وحصل على مصادقة اللجنة التنفيذية على برنامج للتطبيق السنوي على شكل الضميمة أن يكون الب )4(

  .يتعلق بالسنة التي يطلب ألجلها التمويل") برامج التطبيق السنوية("ألف -4

  

سوف ترصد المؤسسات الواردة في . سوف يحرص البلد على أن يجري رصدا دقيقا ألنشطته بموجب هذه االتفاقية  .6

آذلك، سوف يخضع . ألف-5وتبلغ بذلك الرصد طبقا لألدوار والمسؤوليات المحددة في الضميمة ") الرصد("ألف -5الضميمة 

  .9هذا الرصد لتحقق مستقل آما جاء في الفقرة 

  

لجنة في حين أن التمويل قد تحدد على أساس تقديرات حاجات البلد للوفاء بالتزاماته بموجب هذه االتفاقية، توافق ال  .7

التنفيذية على أن البلد يستطيع استخدام التمويل ألغراض أخرى يمكن إثباتها تسهيال إلتمام اإلزالة التدريجية بأآبر قدر ممكن من 

السالسة، وباالتساق وهذه االتفاقية، أآان ذاك االستخدام لألموال قد أخذ أم لم يؤخذ بعين االعتبار لدى تحديد آمية التمويل 

مع ذلك، يجب إعداد وثائق بأي تعديالت على استخدام التمويل مسبقا ضمن برنامج التطبيق السنوي . تفاقيةبموجب هذه اال

وأن تخضع للتحقق المستقل آما جاء في ) د(5الخاص بالبلد، وأن تصادق عليها اللجنة التنفيذية حسب ما جاء في الفقرة الفرعية 

  .9الفقرة 

  

  :نشطة في قطاع خدمة التبريد، وبشكل خاصسوف يحظى باهتمام خاص تطبيق األ  .8

  

سوف يستخدم البلد المرونة المتاحة بموجب هذه االتفاقية لتلبية الحاجات الخاصة التي قد تطرأ أثناء تنفيذ  )1(

  المشروع؛

  

سوف يمّول برنامج االسترداد وإعادة التدوير على مراحل بحيث يمكن تحويل الموارد إلى أنشطة أخرى،  )2(

ي أو شراء أدوات الخدمة، إذا لم تكن النتائج المقترحة من البرنامج قد تحققت، ويجري آالتدريب اإلضاف

  ألف من هذه االتفاقية؛ و-5رصده عن آثب طبقا للضميمة 

  

يجب أال يبدأ برنامج االسترداد وإعادة التدوير إلى أن يصدر التشريع الذي يخضع واردات غاز التبريد  )3(

CFCتي تضمن تشابه أسعار السوق المحلية لغازات التبريد  للمراقبة وتتخذ التدابير الCFC وغازات 

  التبريد غير القائمة على المادة المستنفدة لألوزون؛

  

يوافق البلد على االضطالع بالمسؤولية آاملة في إدارة وتطبيق هذه االتفاقية وجميع األنشطة التي يضطلع بها بنفسه أو   .9

الوآالة المنفذة (لقد وافقت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية . لواردة في هذه االتفاقيةيضظلُع بها باسمه وفاء للموجبات ا
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سوف تكون الوآالة المنفذة القائدة . على أن تعمل بوصفها الوآالة المنفذة القائدة ألنشطة البلد بموجب هذه االتفاقية) القائدة

آذلك، يوافق . لف بما فيها التحقق المستقل على سبيل المثال ال الحصرأ-6مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الضميمة 

توافق اللجنة التنفيذية مبدئيا على . البلد على إجراء تقييمات دورية ضمن برامج عمل الصندوق المتعدد األطراف للرصد والتقييم

  .ألف-2 من الضميمة 10مّد الوآالة المنفذة القائدة بالنفقات المحددة في السطر 

  

في حال لم يبلغ البلد، ألي سبب من األسباب، أهداف إزالة المواد في قطاعات التبريد والرغاوى والمذيبات أو ما لم   .10

. يمتثل بخالف ذلك لهذه االتفاقية، حينئذ يوافق البلد على أنه لن يكون مؤهال للتمويل طبقا للجدول الزمني لصرف التمويل

عاد تحديد التمويل طبقا لجدول زمني منقح لصرف التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بعد أن يكون البلد وبقرار من اللجنة التنفيذية، ي

قد برهن عن وفائه بجميع الموجبات الملقاة على عاتقه التي استحق تطبيقها قبل الدفعة التالية من التمويل بموجب الجدول الزمني 

ألف في ما يتعلق بكل -7 يسّلم البلد بأن اللجنة التنفذية تستطيع خفض مبلغ التمويل بالمبالغ المحددة في الضميمة .لصرف التمويل

  .طن من أطنان معامل استنفاد األوزون للخفض في االستهالك الذي لم يتحقق في أي سنة من السنوات

  

ر عن اللجنة التنفيذية من شأنه التأثير على تمويل أي  ال يجري تعديل عناص التمويل على أساس أي قرار مستقبل صاد  .11

  .مشروعات أخرى في قطاع االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

  

وسوف يتيح . سوف يمتثل البلد ألي مطلب معقول من اللجنة التنفيذية والوآالة المنفذة القائدة تسهيال لتطبيق هذه االتفاقية  .12

  .منفذة القائدة المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذه االتفاقيةبشكل خاص للوآالة ال

  

يجري االضطالع بجميع االتفاقات الواردة في هذه االتفاقية فقط في سياق بروتوآول مونتريال من دون أن تتعدى نطاق   .13

االتفاقية المعنى المعطى لها في تحمل جميع التعابير المستخدمة في هذه . الموجبات المنصوص عليها في هذه االتفاقية

  .البروتوآول ما لم تعرَّف في هذه االتفاقية بخالف ذلك
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  الضميمات

  

  المواد: ألف-1الضميمة 

  

 CFC-12 و CFC-11غازا التبريد  المجموعة األولى المرفق ألف

 آلوروفورم الميثيل المجموعة الثالثة المرفق باء

  

 

  األهداف والتمویل: ألف-2الضميمة 

  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

مجموع االستهالك األقصى . 1
أطنان (المسموح به للمادة األولى 
 )من معامل استنفاد األوزون

24.2 
 

24.2 
 

12.1 
 

12.1 3.6 3.6 3.6 0 

مجموع االستهالك األقصى . ألف1
أطنان (المتفق عليه للمادة األولى 
  )من معامل استنفاد األوزون

235.3 167.0 102.1 33.0 3.0 0 0 0 

الخفض ضمن المشروعات . 2
  الجارية

 68.3 47.0 0 0 0 0 0 

 0 0 3.0 30.0 69.1 17.9 0   الخفض الجديد بموجب الخطة. 3
مجموع الخفض السنوي للمادة . 4

أطنان من معامل استنفاد (األولى 
  )األوزون

 68.3 64.9 69.1 30.0 3.0 0 0 

 األقصى مجموع االستهالك. 5
قطاع /المسموح به للمادة الثانية

أطنان من معامل استنفاد (
  )األوزون

1.7 1.7 1.1 0 0 0 0 0 

الخفض من المشروعات . 6
  الجارية

- 0.6 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 1.1 0 -  الخفض الجديد بموجب الخطة. 7
مجموع الخفض السنوي للمادة . 8

أطنان من معامل استنفاد (الثانية 
  )زوناألو

- 0.6 1.1 0 0 0 0 0 

التمويل المتفق عليه للوآالة . 9
  المنفذة القائدة

265,300 295,860 303,000 0 0 0 0 0 

تكاليف المساندة للوآالة . 10
  المنفذة القائدة

19,898 22,190 22,725 0 0 0 0 0 

مجموع التمويل المتفق عليه . 11
  )بالدوالر األميرآي(

285,198 318,050 325,725 0 0 0 0 0 
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  الجدول الزمني لصرف التمویل: ألف-3الضميمة 
  

  .سوف ينظر في التمويل ليصار إلى الموافقة عليه في االجتماع األخير من السنة قبل حلول سنة الخطة السنوية
  

  شكل برنامج التطبيق السنوي: ألف-4الضميمة 
  
  البيانات  .1

  ________________  البلد
  ________________   سنة الخطة

  ________________  عدد السنوات المنجزة
  ________________  عدد السنوات التي ما زالت ضمن الخطة

  ________________  هدف استهالك المادة السمتنفدة لألوزون للسنة السابقة
  ________________  هدف استهالك المادة السمتنفدة لألوزون لسنة الخطة

  ________________  مستوى التمويل المطلوب
  ________________  الوآالة المنفذة القائدة

  
  األهداف  .2
  

سنة  السنة السابقة المؤشرات
 الخطة

 الخفض

 تأمين المادة المستنفدة لألوزون    الواردات
    )1(المجموع 
    التصنيع
    الخدمة
    التكديس

 الطلب على المادة المستنفدة لألوزون

    )2(المجموع 
 
  
  عمل الصناعة  .3

استهالك السنة  القطاع
 )1(السابقة 

استهالك سنة 
 )2(الخطة 

الخفض ضمن 
سنة الخطة 

)1(-)2( 

عدد 
المشروعات 

 المنجزة

عدد أنشطة 
الخدمة ذات 

 الصلة

اإلزالة التدريجية للمادة 
بأطنان (المستنفدة لألوزون 

 )معامل استنفاد األوزون
 

 التصنيع
      األيرصوالت

    رغاوىال
 

  
      غاز التبريد
      المذيبات
      غيرها

    المجموع

 

  
 الخدمة

       غاز التبريد
       المجموع

       المجموع العام
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  المساعدة الفنية  .4

  _______________________  :النشاط المقترح  
  _______________________  :الهدف  
  _______________________  :المجموعة المستهدفة  
  _______________________  :الوقع  

 
  
  عمل الحكومة  .5

 الجدول الزمني للتطبيق النشاط موضوع التخطيط/السياسة
  الخدمة، الخ: نوع سياسة الرقابة على واردات المادة المستنفدة لألوزون

  التوعية العامة
  غيرها

  

  الميزانية السنویة  .6

 )بالدوالر األميرآي(مخطط لها النفقات ال النشاط
  
  

  المجموع
 

  النفقات اإلداریة  .7
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  مؤسسات الرصد واألدوار: ألف-5الضميمة 

 تنظيم إدارة الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية، وأدوار المعنيين ومسؤولياتهم
  

 الدور والمسؤوليات للتطبيق الوصف

  إطار: استهالل التشريع البيئي واإلعداد له الدراسة واالعتماد األنشطة التشغيلية

  انون الحماية البيئيةق

  

  

الرصد ونظام مراقبة استهالك المادة المستنفدة 
  لألوزون

  

  

نظام ترخيص المادة المستنفدة لألوزون  •
  والحصص النسبية

  

  

  

تنظيم واردات وصادرات المعدات  •
  المحتوية على المواد المستنفدة لألوزون

 

ارجية والعالقات  وزارة التجارة الخ-
  االقتصادية لإلقليم

   وزارات البيئة في الكيانات-

  

   وحدة األوزون الوطنية-

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادية لإلقليم

  

   وحدة األوزون الوطنية-

   وزارات البيئة في الكيانات-

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادية لإلقليم

  

  ألوزون الوطنية وحدة ا-

   وزارات البيئة في الكيانات-

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
 االقتصادية لإلقليم

  )مجلس الوزراء( حكومة اإلقليم -

   مجلس النواب في اإلقليم-

  

   حكومات الكيانات-

   مجلس الوزراء-

  

  

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادية لإلقليم

  ء مجلس الوزرا-

 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -
  االقتصادية لإلقليم

   مجلس الوزراء-

   مجالس نواب الكيانات-

   مجلس النواب في اإلقليم-

 

إعداد وتطبيق المشروعات االستثمارية لإلزالة 
 التدريجية للمادة للمادة المستنفدة لألوزون

   وحدة األوزون الوطنية-

   المستفيدون من المشروعات-

منظمة األمم (وآالة التطبيق الدولية  -
 )المتحدة للتنمية الصناعية
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   وحدة األوزون الوطنية- تنفيذ مشروع خطة إدارة التبريد
   المستفيدون من المشروعات-
   وزارات البيئة في الكيانات-
 منظمة األمم المتحدة للتنمية -

 الصناعية

 

   وحدة األوزون الوطنية- تعزيز التوعية
  وزارات البيئة في الكيانات -
 وزارة التجارة الخارجية والعالقات -

  االقتصادية لإلقليم
  وزارات البيئة في الكانتونات-

 

التبليغ باستهالك المادة المستنفدة لألوزون 
وتطبيق بروتوآول مونتريال والخطة الوطنية 

 لإلزالة التدريجية

 وحدة األوزون الوطنية باسم إقليم -
BiH 

نة الفرعية الوطنية لحماية طبقة  اللج-
  األوزون

   نقطة األوزون البؤرية الوطنية-
 اللجنة الوطنية التوجيهية للبيئة والتنمية -

 )معلومات(المستدامة 
 
  

  الرصد والتقييم
  

لع بها آل المسؤوليات التي تضط/يصف الجدول أعاله بوضوح هيكلية اإلدارة لتطبيق الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية والمهام

 الدول، الكيانات، –القسم أو الدائرة في إدارات الحكومة على جميع المستويات (وحدة من الوحدات المؤسسية والتنظيمية 

تأآيد مستقل عن إنجاز / ونوع التبليغ وتواتره، إضافة إلى توفير تقييمBiHفي )  المناطق–مقاطعة برآو، الكانتونات 

 والتقييمات والتأآيدات المقترحة على – الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للبوسنة والهرسك أهداف األداء المحددة في/غايات

  .المستويين المحلي والدولي

  

يجري تحليل المعلومات والبيانات لفحص . تجمع من مراآز إعادة التدوير والورش المعلومات التالية لبرنامج قطاع الخدمة

  .اآلليات المالئمة للخطة

  

  CFC التبريد آمية غاز

  

  .عدد األجهزة الخاضعة السترداد غاز التبريد ونوع هذه األجهزة في آل مشغل من مشاغل الخدمة •

  . المستردة في آل ورشة من الورشCFCآمية غازات التبريد  •

  . المستردة المرسلة إلى مراآز إعادة التدوير في آل ورشة من الورشCFCآمية غازات التبريد  •
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  . المخزنة في آل ورشة من الورشCFC آمية غازات التبريد •

  . الواردة من مشاغل الخدمة في آل مرآز من مراآز إعادة التدويرCFCآمية غازات التبريد  •

  . المعاد تدويرها في مراآز إعادة التدويرCFCآمية غازات التبريد  •

  .إلى الورش) المباعة( المعاد تدويرها المعادة CFCآمية غازات التبريد  •

  . المستعملة في الورش وتطبيقهاCFCالتبريد آمية غازات  •

المرسلة مثال إلى مصانع ( التي ال يمكن إعادة تدويرها والتي ال تخضع لمزيد من المعالجة CFCآمية غازات التبريد  •

  ).االستصالح، أو مصانع التحليل في الخارج

  .) المستوردة، الخCFCآمية غازات التبريد (بيانات أخرى ذات صلة لرصد الخطة  •

  

  معلومات عن التكلفة

  

  تكلفة االسترداد في آل مشغل من مشاغل الخدمة واألطراف التي تتحمل التكلفة، •

  تكلفة إعادة التدوير في آل مرآز من مراآز إعادة التدوير واألطراف التي تتحمل التكلفة، •

  سعر آمية غازات التبريد، •

  .تدويرمعلومات مالية أخرى تتعلق برصد خطة االسترداد وإعادة ال •

  مؤسسات الرصد واألدوار: ألف-6الضميمة 

سوف تكون منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مسؤولة عن سلسلة من األنشطة التي تبينها وثيقة المشروع طبقا لألطر 

  :المحددة أدناه

ددة حسب ما جاء في ضمان األداء والتحقق المالي وفقا لهذه االتفاقية ومقتضياتها وإجراءاتها الداخلية المح  )1(  

  خطة البلد لإلزالة التدريجية؛

إطالع اللجنة التنفيذية على التحقق من بلوغ األهداف ومن إنجاز األنشطة السنوية المرتبطة وفقا لما جاء في   )2(  

  برنامج التطبيق السنوي؛

  مساعدة البلد على إعداد برنامج التطبيق السنوي؛  )3(  

  ق السنوية السابقة في برامج التطبيق السنوية المقبلة؛الحرص على انعكاس برامج التطبي )4(

 الذي سيجري إعداده 2004التبليغ بتطبيق برامج التطبيق السنوية اعتبارا من برنامج التطبيق السنوي للعام  )5(

  ؛2005وتقديمه عام 

  لمنفذة القائدة؛الحرص على قيام خبراء فنيين مستقلين مناسبين باالستعراضات الفنية التي تضطلع بها الوآالة ا )6(
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  القيام بمهام اإلشراف الالزمة؛ )7(

الحرص على توافر آلية تشغيل تجيز تطبيق برنامج التطبيق السنوي بشكل مجد وشفاف وعلى التبليغ بالبيانات  )8(

  تبليغا دقيقا؛

  التحقق ألجل اللجنة التنفيذية من أن استهالك المواد قد أزيل طبقا لألهداف؛ )9(

  الممنوحة للبلد إلى استخدام المؤشرات؛ والحرص بأن تستند المصروفات  )10(

  .توفير المساعدة مع الدعم على مستوى السياسة ومن الناحيتين اإلدارية والفنية، وفقا للمقتضى )11(

  التخفيضات في التمویل بسبب عدم االمتثال: ألف-7الضميمة 

طن الواحد من أطنان معامل استنفاد  دوالر أميرآي لل10,010 من االتفاقية، يمكن خفض التمويل بنسبة 10عمال بالفقرة 

  .األوزون من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق في الخطة

---  


