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 ذية للصندوق المتعدد األطرافـاللجنة التنفي

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 س والستوناالجتمــــــاع الساد

 0210 نيسان/ أبريل 02-16، مونتريال

 
 تقريــر االجتماع السادس والستيــن للجنة التنفيذية

 
 

 مقدمـــة

 
للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بمقر والستون  سادسال عقد االجتماع -1

 .0210أبريل/نيسان  02إلى  16منظمة الطيران المدني الدولي، مونتريال، كندا من 

الصادر عن  XXIII/11وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية، وفقا للمقرر  -0

 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال: لثاالجتماع الثا

واليابان كندا وفنلندا من البروتوكول: بلجيكا و 5من المادة  1األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة  )أ(

 والواليات المتحدة األمريكية؛ )نائب الرئيس( والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

)الرئيس( من البروتوكول: األرجنتين والصين  5من المادة  1ضى الفقرة األطراف العاملة بمقت )ب(

 .وكينيا وماليواألردن الهند وكوبا و

ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن، حضر االجتماع كمراقبين  -3

األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(، كوكالة منفذة وأمين ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( وبرنامج 

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

لجنة التنفيذ في إطار ونائب رئيس رئيس و وحضر االجتماع أيضا نائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون -4

 .توكول مونتريالاإلجراء المتعلق بعدم االمتثال لبر

التحالف من أجل وووكالة التحقيقات البيئية ممثلون عن مرفق البيئة العالمية كمراقبين وحضر االجتماع  -5

 تايمز. نيويوركأحد كبار الصحفيين من مجلة  بكمراقوحضر أيضا  الغالف الجوي. بشأنسياسة رشيدة 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 

 

2 

 

 افتتاح االجتماع من جــــدول األعمال: 1البند 

الموارد الجديدة الموافق عليها لفترة قيمة قال إن  )الصين(، الذي زياو زويهيافتتح االجتماع الرئيس، السيد  -6

مليون دوالر أمريكي وإن تخطيط األعمال في هذا االجتماع سيحدد اتجاه  452تبلغ  0214-0210السنوات الثالث 

 أن قيمة خطة األعمال الحالية لفترة الثالث سنوات تتجاوزالعمل في السنة القادمة. وأضاف أن األمانة أبلغت اللجنة ب

مليون دوالر أمريكي وأنه برغم البرمجة بقيمة تزيد عن الميزانية في الماضي، فإن على  120.1الميزانية بنحو 

 األعضاء توخي الحذر عند استعراض األنشطة بحيث يمكن تخصيص الموارد على نحو فعال.

خطة من خطط إدارة إزالة المواد  126وافقت حتى اآلن على ها بأنذّكر الرئيس اللجنة  كما -7

 طلبات للشرائح أربعةخطة جديدة في هذا االجتماع، إلى جانب  16الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنه يجري النظر في 

لمواد الثانية من تمويل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعين تجريبيين للتخلص من ا

المستنفدة لألوزون. وتشتمل برامج عمل الوكاالت أيضاً على بعض المشروعات التي تتطلب النظر فيها بصورة 

فردية، ومن بينها طلب تمويل إلعداد دليل إرشادي بشأن نظم التبريد وأموال إعداد مشاريع للمشروع اإلقليمي 

 في أفريقيا. لألوزونللتخلص من المواد المستنفدة 

الرئيس إلى أن اللجنة ستنظر أيضاً في عدد من التقارير المقدمة من األمانة، تتعلق أربعة منها بسياسة وأشار  -8

اللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتهدف إلى توفير إرشادات لألمانة من أجل استعراض 

حو فعال. وتشتمل الوثائق األخرى على تحليل خيارات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على ن

لمعلومات التي يتعين الدقيقة لطبيعة ال، والنظر في 0214-0210لنظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث 

على اإلبالغ عن  المنهجي، وسبل مواصلة إضفاء الطابع ومحتواها وتوقيت تقديمها وضعها في التقارير المرحلية

م وتبسيطه عبر مختلف التقارير. وتحت بند جدول األعمال المتعلق بالرصد والتقييم، فإن تجميع التعليقات الواردة التقد

تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات والدراسة النظرية بشأن تقييم مشروعات بشأن الدراسة النظرية  على

 بروميد الميثيل تعتبر ذات أهمية خاصة.

 ألنهنظراً  نتا ته، ذّكر الرئيس اللجنة بأن يتعين إعادة إنشاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلوفي ختام كلم -1

المواد هذه  إنتا المراجعة التقنية لقطاع و المواد الكلوروفلوروكربونية إنتا قطاع ب يجب أن يتناول المسائل المتعلقة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. إنتا من إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل إزالة  واالنتهاء في الصين

 من جــــدول األعمـــــال: الشـــؤون التنظيميـــة 2البند 

 إقرار جدول األعمال )أ(

 وافقت اللجنة على النظر في مسألة توزيع الوثائق السرية وتقرير مقدم من اليونيب بشأن التقدم في تصديق -12

نيبال على تعديل كوبنهاغن وتواريخ وأماكن انعقاد االجتماعين السابع والستين والثامن والستين للجنة التنفيذية تحت 

 .جدول األعمال )مسائل أخرى( من 14البند 

جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  أساسالجتماع على التالي لعمال األاللجنة التنفيذية جدول أقرت و -11

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/1 في االجتماع. بصيغته المعدلة شفوياً و 

 افتتاح االجتماع. .1

 الشؤون التنظيمية: .0

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(
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 تنظيم العمل. )ب(

 أنشطة األمانة. .3

 حالة المساهمات والمصروفات. .4

 حالة الموارد والتخطيط:  .5

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛ )أ(

 ؛0214-0210 التخطيط المالي للفترة )ب(

من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  ) (

 الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال.

 :0214-0210خطط أعمال لفترة  .6

 خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف؛ )أ(

 خطط أعمال الوكاالت المنفذة: )ب(

 ت الثنائية؛الوكاال (1)

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي(؛ (0)

 برنامج األمم المتحدة للبيئية )اليونيب(؛ (3)

 )اليونيدو(؛ للتنمية الصناعيةمنظمة األمم المتحدة  (4)

 البنك الدولي. (5)

 تنفيذ البرامج: .7

 الّرصد والتقييم: )أ(

اسة النظرية المتعلقة بتقييم مشروعات تجميع التعليقات والردود الواردة بشأن الدر (1)

 (؛ 65/7االتفاقات المتعددة السنوات )المقرر 

 اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات )المرحلة الثانية(؛ (2)

 بروميد الميثيل؛ مشروعاتدراسة نظرية عن تقييم  (3)

 التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛ )ب(

 تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محّددة؛تقرير عن  ) (
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إضفاء الطابع المنهجي على عملية إبالغ اللجنة التنفيذية بالتقدم في مختلف التقارير  )د(

 وتبسيطها.

 (.65/18)المقرر  0214-0210خيارات بشأن نظام للتكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث  .8

 مقترحات المشروعات: .1

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

 التعاون الثنائي؛ )ب(

 برامج العمل: ) (

 ؛0210برنامج عمل اليوئنديبي لعام  (1)

 ؛0210برنامج عمل اليونيب لعام  (0)

 ؛0210برنامج عمل اليونيدو لعام  (3)

 المشروعات االستثمارية. )د(

 المرحلة الثانية:توفير معلومات عن تحويالت  .12

معلومات عن التحويالت السابقة التي مولها الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك  )أ(

بشأن إزالة المواد  5الشروط التي وقعت بموجبها االتفاقات مع بلدان المادة 

 الكلوروفلوروكربونية؛

-روكلوروفلوروكربونيوالت سابقة الخلط القائمة على الهيدلخيارات بشأن نظام لتتبع البو )ب(

 5ب التي تصدرها شركات النظم وتستعملها شركات الرغاوى في بلدان المادة 141

 المستوردة.

التكاليف اإلضافية المتعلقة بإعادة تجهيز األدوات من أجل تصنيع المبادالت الحرارية )المقرران  .11

 (.60/61و 61/45

 51/45ر على المناخ )المقررات تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألث .10

 (.65/48و 64/51و 63/60و 60/60و

 .نتا تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإل .13

 مسائل أخرى. .14

 اعتماد التقرير. .15

 اختتام االجتماع. .16
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 تنظيم العمل )ب(

اقترحت كبيرة الموظفين، نظراً إلعراب عدد من األعضاء عن رغبتهم في النظر في مقترحات مشروعات  -10

من جدول األعمال  7تناول البند المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مرحلة مبكرة من االجتماع، خطط إدارة إزالة 

ألنه قد  األعمالمن جدول  1ينبغي تناوله قبل البند ) ( الذي 7من جدول األعمال، باستثناء البند الفرعي  1بعد البند 

 يؤثر على المناقشات في إطاره.

بأن األمانة استلمت طلباً من أحد كبار الصحفيين بجريدة نيويورك تايمز لحضور  الرئيس األعضاء وأبلغ -13

ي حالة عدم وجود نح الصحفي صفة مراقب في هذا االجتماع فماالجتماع السادس والستين كمراقب. واقترح الرئيس 

 .على ذلكأي اعتراض 

على أن يتألف من: األرجنتين وكندا  نتا ووافق االجتماع على إعادة إنشاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإل -14

)ميسر( والصين وكوبا وفنلندا والهند واليابان واألردن والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

 األمريكية.والواليات المتحدة 

 من جــــدول األعمــال: أنشطة األمـانـة  3البند 

التي تعطي نظرة عامة عن العمل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/2الوثيقة كبيرة الموظفين عرضت  -15

واشتمل ذلك على تقديم معلومات عن الصندوق المتعدد  الذي قامت به األمانة منذ االجتماع الخامس والستين.

 0210منشور اليونيب بشأن االقتصاد األخضر وإلى التقييم األسترالي المتعدد األطراف في مارس/آذار  األطراف إلى

 .الوكالة األسترالية للتنمية الدولية هتالذي أعد

مليون دوالر أمريكي،  111.5وثيقة لالجتماع واستعرضت طلبات تمويل قيمتها  52وأعدت األمانة أكثر من  -16

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن بين المشروعات المعروضة أمام طلباً بشأن خطط إدارة إزالة  11منها 

 مليون دوالر أمريكي. 82ع مستوى تمويلها للنظر فيه بصورة فردية، ويبلغ مجمو قُدممشروعاً  50اللجنة، هناك 

لتغييرات المحتملة في اإلدارة الروسية عقب االنتخابات، تساءل أحد األعضاء لوفي المناقشة الالحقة، ونظراً  -17

فائدة البعثة القادمة لكبيرة الموظفين وكبيرة الشؤون اإلدارية وموظف إدارة الصندوق وأمين الخزانة إلى مدى عن 

. ورداً على ذلك، االتحاد الروسي المتأخرة للصندوق المتعدد األطراف مساهماتريل/نيسان لمناقشة موسكو في أب

اللجنة ساورها هذا القلق في البداية، ولكن تبادل المراسالت مع نقاط االتصال في موسكو في  قالت كبيرة الموظفين إن

األولية في الحكومة لن تؤثر إال على مجلس الوزراء وعدد وزارة البيئة والموارد الطبيعية اقنع األمانة بأن التغييرات 

 ، إلى جانبقليل من مناصب كبار المديرين. ومن المحتمل أن يؤدي تأجيل البعثة إلى فقدان الزخم وأن ينتج عن ذلك

في ترحيل موعد االجتماع إلى نهاية السنة على األقل. وباإلضافة إلى ذلك، كان من الصعب  ،الحكومةفي تغيير ال

ي أنه من المهم قبول دعوة عقد اجتماع مع الوزارة في أبريل/نيسان. ؤرلذلك الماضي العمل مع وزارة المالية، و

أثناء  مساهماتهأن يؤدي االجتماع إلى اتفاق بأن يبدأ االتحاد الروسي في سداد إنها تأمل في  نوقالت كبيرة الموظفي

بعض الوقت لالنتهاء  ستستغرقهذا االتفاق سيكون مجرد بداية عملية  فترة السنوات الثالث الحالية، مع التسليم بأن

 منها.

 مع التقدير بالتقرير المتعلق بأنشطة األمانة. علمااللجنة التنفيذية  أحيطتو -18

 حالة المساهمات والمصروفات من جــــدول األعمــال: 4البند 

وقدم معلومات حديثة عن مساهمات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/3أمين الخزانة الوثيقة  عرض -11

إلى أنه تم استالم مساهمات إضافية تبلغ قيمتها نحو  أشار. و0210أبريل/نيسان  13 لى الصندوق حتىإالبلدان 
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طرفاً سددت جميع تعهداتها  13دوالر أمريكي منذ صدور الوثيقة. كما أبلغ أمين الخزانة األعضاء بأن  10 522 222

 في المائة من المجموع. 15منها، وهو ما يمثل أو جزءاً  0210لعام 

 :التنفيذيةاللجنة  قررتو -02

بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، والمعلومات عن أذونات  علما اإلحاطة )أ(

 ؛المرفق األول بهذا التقريرالصرف، كما وردت في 

إلبالغ أمين الخزانة بنيتها بالقيام بذلك حث جميع األطراف على استعمال آلية سعر الصرف الثابت  )ب(

 قبل االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية؛

إلى اللجنة التنفيذية قائمة باألطراف التي المقدم أن يضيف في تقريره بأمين الخزانة  مطالبة  ) (

جديد اختارت استعمال آلية سعر الصرف الثابت في تسديد مساهماتها إلى الصندوق خالل فترة ت

 ؛0214-0210الموارد 

ألطراف، كاملة وفي أسرع وقت جميع األطراف على تسديد مساهماتها للصندوق المتعدد ا حث )د(

 ممكن.

 (66/1)المقرر 

 حالة الموارد والتخطيط من جــــدول األعمــال: 5البند 

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد )أ(

وأشارت إلى أنه، نظرا للمبلغ  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/4 عرضت ممثلة األمانة الوثيقة -01

اإلجمالي المطلوب في االجتماع لتمويل المشروعات، فقد تكون الموارد اإلجمالية المتاحة غير كافية لتغطية الموافقات 

أحد األعضاء الذي طلب تفسيرا عن إعادة الفوائد ردا على  وأفادت األمانة على المشروعات والتكاليف األخرى.

دوالرا أمريكيا قد أعيدت وسجلت كدخل إضافي  261,583المتراكمة على أنشطة إيطاليا الثنائية، بأن الفوائد البالغة 

 للصندوق.

ة ــــي الوثيقــات فـــوب للمشروعــل المطلـــوى التمويـــى أن مستــــر إلـــو آخــار عضــوأش -00

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/20  .كان أقل من الموارد المتاحة ومتطلبات التمويل المشار إليها في التقرير

 ذاتهالرقم كان وردت ممثلة األمانة بأن الرقم يتكون من تمويل المشروعات الموصى بالموافقة عليها من األمانة، بينما 

 مجموع المبالغ المطلوبة. يحتوي علىفي التقرير 

 اللجنة التنفيذية: وقررت -03

 :علما اإلحاطة )أ(

بالتقرير المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد الذي يرد في الوثيقة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/4؛ 

بأن صافي مستوى األموال الذي تعيده الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السادس والستين يبلغ  (2)

 6767133ويشتمل على إعادة مبلغ دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات،  077737274

دوالرا  1327214من اليونيب، و ادوالرا أمريكي 507218ا من اليوئنديبي، ودوالرا أمريكي

 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 171137141أمريكيا من اليونيدو و
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بأن صافي مستوى تكاليف الدعم الذي تعيده الوكاالت المنفذة إلى االجتماع السادس  (3)

دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات، ويشتمل على إعادة مبلغ  255,236 لستين يبلغوا

 137866دوالرا أمريكيا من اليونيب، و 67773دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي، و 737057

 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 1617342من اليونيدو و

دوالرا أمريكيا،  178357025وقدره  بأن إعادة األموال من البنك الدولي تشمل تحويل مبلغ (4)

ليونيب لخطة إلى ادوالرا أمريكيا من البنك الدولي  1547014زائد تكاليف الدعم بمقدار 

 ؛)ه(65/12في الفلبين، وفقا للمقرر  يةكربونروكلوروفلومواد الاإلزالة الوطنية لل

أمريكيا بخالف تكاليف دوالرا  170357711بأن الوكاالت المنفذة لديها أرصدة مجموعها  (5)

دوالرا  3607381الدعم، من مشروعات مستكملة منذ ما يزيد عن سنتين، وتشتمل على 

دوالرا  6267446دوالرا أمريكيا لدى اليونيب و 0667170أمريكيا لدى اليوئنديبي و

 أمريكيا لدى اليونيدو؛

 دوالر أمريكيا 78,440 مجموعها يبلغ بها ملتزم غير أرصدة لديها فرنسا حكومة بأن )6)

 سابقين؛ عامين من أكثر منذ استكمل بمشروع وتتعلق الدعم، تكاليف باستثناء

 بها ملتزم غير أرصدة وجود عدم يبين والستين السادس إلى االجتماع اليونيدو تقرير بأن  (7)

  )ب(؛65/0)ي( و64/0للمقررين  كمتابعة المستكملة للمشروعات

إلى  إيطاليا واليابان حكومتي أعادتها التي الدعم وتكاليف لألموال الصافي المستوى بأن (8)

على  أمريكيا، دوالرا 77,950ا وأمريكي دوالرا 382 يبلغ والستين السادس االجتماع

 إلى نقدا إعادتهما واليابان إيطاليا مع يتابع أن الخزانة أمين إلى تطلب وأن التوالي،

 الصندوق؛

إضافي  كدخلمباشرة  أمريكيا دوالرا 261,583 البالغة المكتسبة الفوائد إيطاليا بإعادة (1)

 ؛للصندوق

 في مشروعات استكملت عن طويلة فترة منذ مستحقة بها ملتزم أرصدة لديها التي الوكاالت مطالبة ب()

 ممكن. وقت أسرع في األرصدة هذه إعادةب 0227و 0226و 0225

 (66/2)المقرر 

 2114-2112خطط أعمال الفترة  )ب( 

، التي تحتوي على تقييم لمسائل UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/5 عرضت ممثلة األمانة الوثيقة -04

في المائة من التعهدات في  85، واسترعت االنتباه إلى حقيقة أنه بينما تم تسديد 0210التدفقات النقدية لميزانية العام 

السنة التي تستحق فيها، فإن صرف أذونات الصرف من طرف مساهم رئيسي لم يكن ممكنا إال بعد فترة الثالثة أشهر 

  يها.ف تستحقالتي 

ألمين الخزانة  تسمحاألطراف التي لم تقدم صرفا معجال ألذونات الصرف إما أن  بالنسبة إلىواقترح  -05

بتعجيل جدول الدفع أو تعديل جداولها بالنسبة ألذونات الصرف في المستقبل لتتوافق مع السنة التي تستحق خاللها 

المساهمات. غير أن أحد األعضاء أشار إلى أنه، في حالة حكومة ألمانيا، فإن هذا التغيير قد يتطلب الموافقة من 

 توصية.البرلمان، وطلب عدم تغيير صياغة ال
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كما اقترح أن تحدد الوكاالت الثنائية تكاليف إرشادية ألنشطتها المخططة في خطط أعمالها السنوية وأنه  -06

 ينبغي أن يُطلب إليها أيضا بذل الجهود الالزمة لتظل التكاليف في حدود هذه التكاليف اإلرشادية.

 اللجنة التنفيذية: وقررت -07

على النحو الوارد  0214-0210لمالي لفترة السنوات الثالث بالتقرير عن التخطيط ا اإلحاطة علما )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/5في الوثيقة 

 :مطالبة )ب(

تبذل و السنوية أعمالها خطط في المقررة األنشطة تكاليف تحدد أنب الثنائية الوكاالت (1)

 خالل المشروعات هذه طلبات تقديم لدى المحددة التقديرات حدود ضمن تبقىجهودا لكي 

 ؛0214-0210السنوات الثالث  فترة

 في تنظر إما أنب الصرف ألذونات المعجل الصرف على تنص لم التي المساهمة األطراف (0)

 أذونات لصرف الزمنية جداولها تعديل أو الصرف جدولألمين الخزانة بتعجيل  السماح

 المساهمات؛ تلك خاللها تستحق التي السنة مع لتتطابق في المستقبل الصرف

أمين الخزانة عن جهودها فيما بتعلق بصرف  من خاللتقديم تحديث بحكومة ألمانيا  (3)

 قبل االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية؛أذونات الصرف الخاصة بها 

 :حث )) 

من  7للفقرة  وفقا حزيران/يونيه شهر بحلول عام كل عن مساهماتها تسديد على األطراف (1)

 االلتزام من تتمكن لألطراف، حتى عشر الحادي الصادر عن االجتماع XI/6المقرر 

-0210 الثالث السنوات فترة خالل أمريكي دوالر مليون 452 البالغة بالميزانية الكامل

الصادر عن  XXIII/15من المقرر  3على النحو المنصوص عليه في الفقرة  0214

 ؛لألطراف والعشرين الثالث االجتماع

 تسديدها 0211-0221 الثالث السنوات فترة من متأخرات عليها التي المساهمة األطراف (0)

 مليون 34.1مبلغ  من أمريكي دوالر ماليين 12.3 مبلغ تمثل ألنها ،2102 العام خالل

 مالحظة مع ،0211-0221الثالث  السنوات فترة من المرحلة دوالر أمريكي، المبالغ

 لالرتباط؛ أمريكي من األموال المرحلة دوالر مليون 24.6 مبلغ توافر

 تسديد على الماضي مساهماتها في تسدد ولم انتقالية بمرحلة اقتصاداتها تمر التي البلدان (3)

 ؛0214-0210الثالث  السنوات لفترة األطراف المتعدد الصندوق إلى مساهماتها

 في ضوء 2014 للعام اجتماع أول في 2014 العام لميزانية النقدية التدفقات توافر مدى في النظر )د)

 وأي خسائر التسديد، لها يسبق لم التي األطراف من المساهمات وتسديد الفوائد، من المتحصالت

 الثابت؛ الصرف سعر آلية بسبب أو السداد عدم بسبب
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 مليون دوالر 145و ،2102 العام في أمريكي دوالر مليون 145 قدرها موارد تخصيص اعتماد )ه(

 غير أي مبالغ تخصيص مع 2014 العام في أمريكي دوالر مليون 162و ،2103 العام في أمريكي

 .0214-0210وقت الحق خالل فترة السنوات الثالث  في مخصصة

 (66/3)المقرر 

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

 لبروتوكول مونتريال 

، وأشارت إلى أن من جملة المسائل UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/6عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -08

مسألة. وتحسن اإلبالغ القائم على  00لم يتّم اإلبالغ عن حل  المتعلقة باالمتثال المطروحة أمام لجنة التنفيذ، 05الــ

باستخدام النظام القائم على الويب.  0212بلدا بيانات لعام  51الويب بالنسبة لبيانات البرنامج القطري، وقدمت 

صدار عن األسباب الرئيسية للتفعيل الضعيف لنظم إ 65/4وكشفت المعلومات التي جمعتها األمانة وفقا للمقرر 

التراخيص وهي تغير الموظفين، وحالة األمن على حدود البلدان، وعدم الموافقة على تنظيمات المواد المستنفدة 

لألوزون. غير أن ممثلة األمانة استطاعت اإلبالغ عن أن نظام إصدار التراخيص في جزر كوك كان مستعدا 

وكان ليسوتو  مقراطية يعمل جيدا في الوقت الحاضر.للتشغيل، وأن نظام إصدار التراخيص في جمهورية الكونغو الدي

التراخيص فعاال  رال صدانظامه  في انتظار الموافقة على نظامه الخاص بالمواد المستنفدة لألوزون قبل أن يصبح

 مشروعا مذكورا في قائمة المشروعات التي لديها تأخيرات في 00وأفادت بأنه فيما يتعلق بالتأخيرات في التنفيذ، فإن 

 التنفيذ قد استكملت وتم طلب تقارير حالة إضافية.

اليونيدو أن المشروع المتعلق بإزالة  تواستجابة لطلب للتأكيد على الحاجة إلى إلغاء إحدى المشروعات، أكد -01

ب من تصنيع رغوة البوليوريتان الصلبة في بافوسين في كرواتيا يمكن إلغائه 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

مع البلد. وذكر أن خطابا رسميا قد أرسل إلى األمانة يشرح سبب عدم إمكانية االستمرار في  بادلالمتباالتفاق 

االستنشاق أجهزة المشروع بسبب الصعوبات المالية في المنشأة. وقال إن مشروع إزالة االستهالك في تصنيع 

ا على أنه يقترح إلغائه. وأشار أحد في المكسيك قد تمت مناقشته أيض يروسوالتعلى األ ةالقائمبالجرعات المقننة 

 ، وبالتالي ال يمكن إلغاؤه.0211أكمل في سبتمبر/أيلول األعضاء إلى أن هذا المشروع قد 

 اللجنة التنفيذية: قررتالمناقشة،  وعقب -32

 : اإلحاطة علما )أ(

مع التقدير، بتقارير الحالة والتقارير عن المشروعات ذات التأخيرات في التنفيذ، التي  (1)

قّدمتها إلى األمانة الوكاالت المنفذة وحكومات فرنسا، وإيطاليا، واليابان، والبرتغال 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/6المعالجة في الوثيقة 

، قُّدمت بواسطة النظام على شبكة 0212تقريراً لتنفيذ البرامج القطرية لعام  51بأن  (0)

 ؛0227أبريل/ نيسان  05اإلنترنيت، الذي بدأ في 

المدرجة مع التأخيرات في التنفيذ، على النحو المبيّن  00بإتمام سبعة من المشروعات الــ (3)

الذي جرى في  والتحديث UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/6في المرفق الثالث بالوثيقة 

 ؛االجتماع

األمانة والوكاالت المنفذة ستتخذ إجراءات ثابتة وفقاً لتقييمات األمانة )بعض التقّدم وفقاً بأن  (4)

( وأن تبلغ وتخطر الحكومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/6للمرفق الرابع بالوثيقة 

 والوكاالت المنفذة بالطريقة المطلوبة؛
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 : المطالبة بما يلي )ب(

برنامج مساعدة تقنية شاملة في قطاع لمشروع أن توّجه رسالة بشأن اإللغاء المحتمل  (1)

 ( الذي ينفذه اليونيب؛GLO/REF/48/TAS/275) غرف التبريد

ا بهذالثاني والثالث  المرفقين في الواردة المشروعات عن إضافية حالة تقاريرإعداد  (0)

  التقرير؛

 السابع االجتماع إلى التنفيذ في التأخيرات ها عنتقارير وإسبانيا إسرائيل حكومتا أن تقدم (3)

 التنفيذية؛ للجنة والستين

ب مــن تصنيع 141-ة الهيدروكلوروفلوروكربونـــإزال عالمتبادل للمشرو باالتفاق اإللغاء (4)

 ( الذي تنفذه اليونيدو.CRO/FOA/59/INV/34) ة البوليوريتان الصلبة في بافوسيرغو

 (66/4 )المقرر

 2114-2112خطط أعمال الفترة  من جــــدول األعمــال: 6البند 

 خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف )أ(

الواردة في  0214-0210عرضت ممثلة األمانة خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف المجمعة للفترة  -31

قيمة جميع األنشطة المقدمة من الوكاالت  ، مشيرة إلى أنAdd.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7الوثيقتين 

مليون دوالر أمريكي. وقد أوصت األمانة بإجراء  120.1بنحو  0214-0210الثنائية والمنفذة ستتجاوز ميزانية الفترة 

مليون دوالر أمريكي. وطُرح عدد  81.26تعديالت استناداً إلى المقررات الحالية تؤدي إلى خفض عجز الميزانية إلى 

سائل أثناء إعداد خطة األعمال المجمعة تتعلق بجملة أمور من بينها المبادئ التوجيهية للمرحلة الثانية من إعداد من الم

واألنشطة التي تخفض استهالك  نتا خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتوافر التمويل لقطاع اإل

ي المائة من خط األساس. كما لفتت ممثلة األمانة انتباه اللجنة ف 12المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأكثر من 

التنفيذية إلى طلب تمويل أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اإلمارات العربية المتحدة، المدر  في خطة 

 أعمال اليونيب.

األعمال الشاملة  نظرا ألنه ينبغي تعديل خطط وأعرب عدد من األعضاء عن قلقهم إزاء تجاوز الميزانية -30

تكاليف لقطاع الة يفعاللقيمة لتنعكس فيها الميزانية المتفق عليها بقدر اإلمكان. وعلى سبيل المثال، ينبغي تطبيق 

مشروع تشجيع بدائل المواد  وينبغي علىالرغاوى الجاسئة تنعكس فيها العتبة الشاملة لقطاع الرغاوى بأكمله، 

ات تكييف الهواء في البلدان ذات درجات حرارة محيطة مرتفعة في غرب آسيا الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع

 .دوالر أمريكي( 052 222إلى  022 222يعكس نفس قيم مشروعات المساعدة التقنية الموافق عليها )أن 

نة وفيما يتعلق بمشروعات تدمير المواد المستنفدة لألوزون بالتحديد، أشير إلى أنه يمكن السماح ببعض المرو -33

إلدرا  في خطط األعمال مشروعات تدمير المواد المستنفدة لألوزون التي منح فيها بالفعل الصندوق المتعدد 

 األطراف أمواالً إلعداد المشروع.

للمصانع المتحولة من خطط األعمال. وأشير إلى أن  نتا وجرت مناقشة مطولة بشأن إزالة أنشطة قطاع اإل -34

المواد  إنتا ماح بالتأهيل للتمويل للمصانع المتحولة في اتفاقاتها المتعلقة بقطاع اللجنة التنفيذية قررت عدم الس

الكلوروفلوروكربونية، غير أنه يجري النظر في مدى تأهيل هذه المصانع في سياق المناقشة المتعلقة بالمبادئ 

مكن أن تقدم أنشطة المصانع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأشير إلى أن البلدان ي إنتا التوجيهية لقطاع 

في حالة الموافقة عليها. وأشار عضو من الهند  نتا المتحولة مرة أخرى بعد الموافقة على المبادئ التوجيهية لقطاع اإل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 

 

11 

 

إلى أنه في حالة عدم إدرا  المصانع المتحولة في خطة األعمال، فلن يكون أمام بلده أي خيار سوى العودة إلى 

 .0227ة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لما قبل عام الجدول الزمني إلزال

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اإلمارات العربية المتحدة المدرجة في خطة إزالة وفيما يتعلق بأنشطة  -35

ون األعمال، أشار عدد من األعضاء إلى أن اإلمارات العربية المتحدة نجحت في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بد

اإلجمالي للعديد من المحلي اإلجمالي للبلد يتجاوز الناتج المحلي مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف، وأن الناتج 

فإن تمويل أنشطة إزالة المواد التي تسهم في الصندوق المتعدد األطراف. وباإلضافة إلى ذلك،  5غير بلدان المادة 

 المتعلقذ في الحسبان في تقرير لجنة خبراء التقييم التقني واالقتصادي ؤختلم الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد 

لبرمجة الزائد في الفترة الحالية، فإن أي لتجديد الموارد، ونظراً ألن األموال المتاحة لفترة السنوات الثالث محدودة وب

خفض األموال المتاحة المطلوبة المتثال بلدان أخرى. وأوضح أحد األعضاء أن األطراف تلهذا البلد س تخصصأموال 

. ُعكسفي اجتماعها األول، غير أن هذا المركز  5منحت اإلمارات العربية المتحدة في األصل مركز بلدان المادة 

من نه لن يطلب تمويالً واستعرض ممثل أمانة األوزون تاريخ مركز الطرف، مشيراً إلى أن الطراف أشار إلى أ

. وفي أعقاب هذا 5عندما طلب الحصول على مركز بلدان المادة لإلزالة للبرامج الوطنية الصندوق المتعدد األطراف 

على عدم التماس  احديدته تحث ولكنها، 5الطلب، أوصت لجنة التنفيذ بإعادة تصنيف البلد بوصفه من بلدان المادة 

 السادسالصادر عن االجتماع  6/4للبرامج الوطنية، عمالً بالمقرر تعدد األطراف من الصندوق الممساعدة مالية 

إلى أنه بخالف حالة البلدان األخرى التي أعيد تصنيفها، فإن التوصية لم يصدق عليها  أشارلألطراف. وأخيراً، 

ة األعمال نظراً ألن مركزها اجتماع األطراف أبداً. واقترح عدد من األعضاء إزالة اإلمارات العربية المتحدة من خط

ليس واضحاً. وعقب المناقشة، طلب ممثل األردن تأجيل النظر في طلب اإلمارات العربية  5كبلد من بلدان المادة 

 حكومة.الالمتحدة بأن تكون مؤهلة للحصول على مساعدة إلتاحة الوقت الكافي إلجراء مشاورات مع 

هية إلعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد وناقش األعضاء أيضاً نطاق المبادئ التوجي -36

وخيارات اإلزالة الكاملة. وعند النظر  0202الهيدروكلوروفلوروكربونية واقترحوا تناول خيارات اإلزالة حتى عام 

موثوق في إدرا  بيانات أثر المناخ في خطط األعمال، أشير إلى أنه ال توجد معلومات تفصيلية كافية إلجراء تقدير 

 نظراً لعدم إمكانية مراعاة الوفورات في الطاقة، التي تعد أساسية ألي تقدير ألثر المناخ.

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشة،  -37

للصندوق المتعدد األطراف بصيغتها  0214-0210التصديق على خطة األعمال المجمعة للفترة  )أ(

، وحسبما عدلتها األمانة Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7الواردة في الوثيقتين 

واللجنة التنفيذية مع اإلشارة إلى أن التصديق ال يعني الموافقة على المشروعات الواردة فيها وال 

 على تمويلها أو مستويات حجم األطنان، وأن التصديق يستند إلى نظرها فيما إذا كانت:

في  النحو الذي اقترحته األمانةعلى الوكاالت الثنائية والمنفذة ستعدل خطط أعمال  (1)

 ؛الضافة األولىاو UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7 نالوثيقتي

عن طريق تطبيق عتبة لجدوى الوكاالت الثنائية والمنفذة خطط أعمال ستعدل أيضاً  (0)

دوالر أمريكي/كغ للسماح بتنفيذ مشروعات قطاع الرغاوى، بما في  6.10التكاليف قدرها 

 الجاسئة؛ ذلك قطاع رغاوى البوليوريتان

تتجاوز سالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي إزالة تقييد األنشطة الجديدة المتعلقة ب (3)

في المائة  35في المائة من خط األساس إلى ما ال يتجاوز خفض نسبته  12الخفض البالغ 

من خط األساس في غير البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض في حالة األنشطة المدرجة 

 ؛حتى اآلنخطة األعمال والتي لم تقدم  في



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 

 

12 

 

إال بمشروعات تدمير المواد الوكاالت الثنائية والمنفذة خطط أعمال عدم االحتفاظ في  (4)

اللجنة التنفيذية على أموال إلعداد المشروعات بالفعل المستنفدة لألوزون التي وافقت 

 الخاصة بها؛

ة ريثما تتخذ اللجنة التنفيذية مقرراً مدى حذف أنشطة اإلزالة التي تتضمن مصانع متحول (5)

تأهيل المصانع المتحولة للتمويل، على أساس الفهم أن الطلبات لهذه األنشطة يمكن إعادة 

على المبادئ  اللجنة التنفيذيةبعد موافقة الوكاالت المنفذة خطط أعمال إدخالها في 

 حسب االقتضاء؛، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتا التوجيهية لقطاع 

حذف األنشطة المتعلقة باإلمارات العربية المتحدة على أساس الفهم أن اللجنة التنفيذية  (6)

ستؤجل طلب اإلمارات العربية المتحدة بشأن الحصول على مساعدة من الصندوق المتعدد 

 األطراف إلى اجتماع قادم إلتاحة المزيد من الوقت إلجراء مناقشة مع بلد؛

تعديل جميع األنشطة الجديدة المدرجة في خطة األعمال وفقاً لمخصصات  مواصلة (7)

 ؛0214-0210الميزانية لفترة السنوات الثالث 

اإلبقاء على مشروع تشجيع بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات درجات  )ب(

دوالر  052 222قدره ، بتمويل معدل 0210حرارة محيطة مرتفعة في غرب آسيا في خطة أعمال 

 ؛أمريكي لكامل المشروع

مطالبة أمانة الصندوق، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة، بإعداد مبادئ توجيهية للمرحلة الثانية من  ) (

إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء أي تعليقات تطرح أثناء 

وخيارات لإلزالة الكاملة، وفقاً  0202عام حتى هدف الرقابة لاالجتماع، بما في ذلك خيارات لإلزالة 

للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال، وتقديم المسودة األولى من هذه المبادئ التوجيهية إلى 

 االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية؛

ألعمال من النظر في مطالبة أمانة الصندوق بوقف اإلبالغ عن بيانات أثر المناخ في مرحلة خطة ا )د(

 المشروعات؛

رصد نتائج توزيعات التمويل المقترحة في ضوء االلتزامات الموافق عليها لضمان توافر التمويل  )ه(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. إنتا المخطط للوفاء بااللتزامات لكل من قطاعي استهالك و

 (66/5)المقرر 

 خطط أعمال الوكاالت المنفذة )ب(

 الوكاالت الثنائية (1)

. وأشار إلى أن بينما اليابان لم تقدم التنقيح UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/8قدم ممثل األمانة الوثيقة  -38

في المائة من المساهمة السنوية المتعهد بها بغض  02أنشطة حتى  تنفذالمتوقع على خطة أعمالها، يمكن لألطراف أن 

وأعرب األعضاء عن قلقهم إزاء مستوى البرمجة  ي خطة أعمال أم ال.النظر عما إذا كانت هذه األنشطة موجودة ف

 الزائدة في خطة أعمال ألمانيا. 

 اللجنة التنفيذية: قررتو -31
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 حكومتي الخاصة بالتعاون الثنائي والمقدمتين من 0214-0210علما بخطتي أعمال الفترة  اإلحاطة )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/8ألمانيا واليابان على النحو الوارد في الوثيقة 

بتأكيد ألمانيا بأنها ستواصل تعديل خطة أعمالها، بما في ذلك اتخاذ الخطوات علما  اإلحاطة )ب(

في  02والوكاالت الثنائية أو المنفذة، حتى تظل في مدى  5الضرورية مع الشركاء من بلدان المادة 

 المائة من مساهمتها الثنائية؛

تبلغ االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية عن التقدم المتحقق في تعديل خطة أن بلمانيا أ مطالبة ) (

المخصصات الثنائية أللمانيا لفترة الثالث  حدودأعمالها لضمان أن القيمة الكلية ألنشطتها تكون في 

 .0214-0210سنوات 

 (66/6)المقرر 

 (ييوئنديبالبرنامج األمم المتحدة االنمائي ) (2)

رحب بالتغييرات  ياليوئنديبمالحظا أن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/9 الوثيقة ياليوئنديبقدم ممثل  -42

تيسر متطلبات اإلبالغ ومن ثم تسهل عبء اإلبالغ على الوكاالت المنفذة، وبالتالي تساعد في اتاحة الوقت  التي

 المطلوب لتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -41

، على النحو الوارد في الوثيقة 0214-0210لفترة  ياليوئنديببخطة أعمال علما  اإلحاطة )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/9 ؛ 

 وفي الوقت نفسههذا التقرير، ب الرابعفي المرفق  الواردة ياليوئنديبعلى مؤشرات أداء  الموافقة )ب(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  من طن من قدرات استنفاد األوزون 18.9 هدف قدرهتحديد 

 من أجل إتمام المشروعات. 41للمشروعات الفردية و

 (66/7)المقرر 

 يونيب(البرنامج األمم المتحدة للبيئة ) (3) 

واسترعى االنتباه إلى الخدمات المقترحة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/10 قدم ممثل اليونيب الوثيقة -40

والتحليالت اإلطارية المنطقية لمختلف الشبكات  0210المخططة لبرنامج المساعدة على االمتثال المحددة للبلدان لعام 

وردا على أسئلة من األعضاء، شرح ممثل اليونيب أن  .0214إلى  0210والمشروعات اإلقليمية المخططة للفترة من 

ستمول من خالل برنامج المساعدة على االمتثال  المدنيمل المشتركة لموظفي األوزون ولموظفي الطيران حلقة الع

 لليونيب وأن التعاون مع اليابان في آلية تعويض المناخ لم يكن نشاطا "مكلفا" بناء على خطة األعمال.

المستدامة" قد تم النظر فيه كما طلب وردا على أسئلة أخرى، قال ممثل األمانة إن "دليل مرافق ونظم التبريد  -43

من أجل االمتثال ألن اللجنة التنفيذية طلبته وشرح أيضا أن تمويال اضافيا لم يطلب لبعض األنشطة األخرى نظرا ألنه 

 تمت الموافقة عليها كجزء من برنامج المساعدة على االمتثال.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -44

على النحو الوارد في الوثيقة  0214-0210بخطة أعمال اليونيب للفترة علما  اإلحاطة )أ( 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/10؛ 
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هذا التقرير، مع تحديد األهداف ب الخامسعلى مؤشرات أداء اليونيب الواردة في المرفق  الموافقة )ب(

لعدد المشروعات  71عليها، ولشرائح السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الموافق عدد ال 06التالية: 

بالنسبة إلزالة المواد المستنفدة  ناألوزوالفردية الموافق عليها، وصفر طن من قدرات استنفاد 

لألنشطة البارزة المستكملة  5الستكمال المشروعات و 41لمشروعات الفردية، ومن الألوزون 

 لالتفاقات المتعددة السنوات.

 (66/8)المقرر 

 يونيدو(اللمتحدة للتنمية الصناعية )منظمة األمم ا (4) 

أن بوطلب أن تسمح اللجنة التنفيذية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/11قدم ممثل اليونيدو الوثيقة  -45

تضاف مشروعات بروميد الميثيل الستخدامات الحجر الصحي وما قبل الشحن إلى خطة أعمالها نظرا ألن هذا 

لجنة الخيارات التقنية في المائة طبقا ل 35إلى  02بروميد الميثيل بنسبة االستهالك يمكن أن يؤدى إلى خفض استهالك 

المواد المقدرة المتحققة من خالل أنشطة إزالة  المناخيةالفوائد  كما أشار إلى أن. بروميد الميثيلالمعني ب

د الكربون في مليون طن من مكافئ ثاني أكسي 17في خطة أعمال اليونيدو قدرت عند  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

في قطاع  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد . واسترعى االنتباه أيضا إلى مشروعات 0214-0210السنة للفترة 

 (.ه)64/45تم تضمينها في خطة األعمال على ضوء المقرر  التيالمذيبات للمكسيك، 

طلبات لمقترحات  حتى اآلنلم ترد و صيغة موحدة مجرد ممثل األمانة أن صيغة المقرر كانت وأوضح -46

بعد المرحلة األولي. ولم تكن هناك مداخلة بشأن طلب إلضافة أنشطة بروميد الميثيل الستخدامات الحجر لما تمويل 

 الصحي وما قبل الشحن إلى خطة أعمال اليونيدو.

 اللجنة التنفيذية: قررتو -47

على النحو الوارد في الوثيقة  0214-0210بخطة أعمال اليونيدو للفترة علما  اإلحاطة )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/11؛ 

، وفي الوقت نفسه هذا التقريرب السادسعلى مؤشرات أداء اليونيدو الواردة في المرفق  الموافقة )ب(

 فردية الموافق عليها.المشروعات لعدد ال 12 قدرههدف  تحديد

 (66/9)المقرر 

 البنك الدولي (5) 

. وردا على أسئلة، شرح ممثل البنك UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة  -48

االنحراف عن المواد  أو 03-المشترك من الهيدروفلوروكربون نتا الدولي أن مؤشرات المناخ لم تأخذ في االعتبار اإل

 .نتا الهيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدام كمواد أولية عند تقدير تكلفة أنشطة قطاع اإل

 اللجنة التنفيذية: قررتو -41

على النحو الوارد في الوثيقة  0214-0210بخطة أعمال البنك الدولي لفترة علما  اإلحاطة )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/12 ؛ 

هذا التقرير، مع تحديد األهداف ب السابع المرفقعلى مؤشرات أداء البنك الدولي المحددة في  الموافقة )ب(

لمشروعات عدد ال 4سنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها، والشرائح لعدد ال 5التالية: 
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 6الفردية، ولمشروعات من امن قدرات استنفاد األوزون المزالة  طن 8.5الفردية الموافق عليها، و

 لألنشطة المهمة المنتهية لالتفاقات المتعددة السنوات. 0إلتمام المشروعات، و

 (66/11)المقرر 

 من جدول األعمال: تنفيذ البرامج 7البند 

 الرصد والتقييم ( )أ

تجميع التعليقات والردود الواردة بشأن الدراسة النظرية المتعلقة بتقييم مشروعات االتفاقات  (1)

 (65/7المتعددة السنوات )المقرر 

، وتتضمن تجميعا UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/13عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة  -52

للتعليقات والمالحظات والردود التي تلقتها األمانة بشأن الدراسة النظرية المتعلقة بتقييم مشروعات االتفاقات المتعددة 

( التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والستين. UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/9السنوات )

 ضرورة لذلك.التنفيذية وقالت إنه يمكن إعداد تصويب للدراسة النظرية إذا ما رأت اللجنة 

وقالت ممثلة بلجيكا إنها قدمت تعليقات لألمانة في وقت متأخر ال يسمح بإدراجها في الوثيقة  -51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/13  وطلبت أخذها بعين االعتبار عندما تعد كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم

 تقرير النهائي.ال

الدراسة الميدانية خالل االنتها من تقرير النهائي سيصدر بعد الوأوضحت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم أن  -50

مل تجميعا لنتائج الدراسة النظرية والدراسة الميدانية، وأنه المرحلة الثانية للتقييم. وأضافت أن التقرير النهائي سيش

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/13ستراعى فيه أيضا التعليقات والمالحظات والردود الواردة في الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية: قررتو -53

االتفاقات  بالتعليقات والردود المستلمة بشأن الدراسة النظرية المتعلقة بمشروعاتعلما  اإلحاطة )أ( 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/13 المتعددة السنوات الواردة في الوثيقة

النهائي تقرير الأن تأخذ بعين االعتبار أيضا لدى إعداد ب والتقييمكبيرة مسؤولي الرصد  مطالبة )ب(

بحلول االجتماع السادس ما تلقته األمانة من تعليقات ومالحظات على الدراسة النظرية للتقييم 

 . ستين للجنة التنفيذيةوال

 (66/11)المقرر 

 اختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات )المرحلة الثانية( (2)

 .Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/14 عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييــــم الوثيقتيــــن -54

قامت به من عمل ولكنهم أثاروا عددا أعرب األعضاء عن شكرهم لكبيرة مسؤولي الرصد والتقييم على ما  -55

من الشواغل. فالحظوا أن االختصاصات تختلف عن االختصاصات التي عالجتها اللجنة التنفيذية في الماضي. وطلبوا 

لذلك أن يُدر  مزيد من المعلومات عن: تخطيط عملية التقييم، والجدول الزمني المرتبط بذلك، والمعايير المستخدمة 

 تشاري، والتكاليف.في اختيار االس
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ساور بعض األعضاء القلق كذلك لربط التقييم بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدرجة  -56

أوثق مما ينبغي بحيث أن عددا من النتائج كانت متوقعة بالفعل. ورأوا أن التقييم ينبغي أن يتناول مشاريع االتفاقات 

حد ذاتها؛ وأنه ال ينبغي النظر في مدى انطباق الدروس المستفادة على تنفيذ خطط  المتعددة السنوات بكافة األنواع في

ورأى أحد األعضاء أن  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إال بعد التحقق من اكتساب هذه الدروس.

ة لتقييم االتفاقات المتعددة االختصاصات ينبغي أن تحتوي على نموذ  لجميع البلدان التي ستشملها الدراسة الميداني

 األطراف، ومعالجة عناصر التقييم لالتفاقات المتعددة السنوات للبلد بالتحديد.

سلط الضوء على أن البرازيل، بالرغم  0222في عام وأكد أحد األعضاء أن كبير موظفي الرصد والتقييم  -57

طنا من قدرات استنفاد األوزون،  12 501دره من أن لديها خط أساس لالمتثال بشأن المواد الكلوروفلوروكربونية ق

طنا من قدرات استنفاد األوزون. وبعد ذلك بقليل، أصدرت  1 076اعتمدت نقطة بداية إلجمالي التخفيضات قدرها 

، زارت بعثة لتقصي الحقائق، ترأسها كبير موظفي 0227تشريعا يضمن تنفيذ التزامها باإلزالة. وفي عام  البرازيل

يم في ذلك الوقت، البرازيل وحصل على توضيح من السلطات البرازيلية بشأن نفس النقاط التي أصبحت الرصد والتقي

ها ال تستطيع الرجوع إلى هذه النقاط. وتتوخى جزءا من اختصاصات المرحلة الثانية. ولذلك، تفهم البرازيل أن

طريق تقييد النمو المتسم بطابع المخاطرة  البرازيل استراتيجية لحد استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن

. 0210-0221من خالل تعليمات معيارية تُعتمد لتقييد الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خالل الفترة 

 ونتيجة لذلك، انخفض خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى نقطة تقل عن السيناريو المقدر في الماضي.

للجنة على ما تلقته من إرشادات لتحسين االختصاصات. عن شكرها كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم  وأعربت -58

وأكدت أنه على الرغم من تركيز التقييم على تحليل االتفاقات المتعددة السنوات الخاصة بالمواد 

رف المكتسبة في تنفيذ هذه الكلوروفلوروكربونية، فقد رئي أن من المفيد أيضا دراسة الكيفية التي يمكن بها للمعا

االتفاقات أن تستخدم في إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأضافت أن التخطيط للزيارات الميدانية 

 مرتبط بالموافقة على االختصاصات، وأنه قد تمت الموافقة على ميزانية التقييم في إطار خطة العمل السنوية.

 :اللجنة التنفيذية قررتو -51

باختصاصات تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات )المرحلة الثانية( الواردة علما  اإلحاطة أ() 

 ؛ Corr. 1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/14 في الوثيقتين

تنقيح االختصاصات المتعلقة بتقييم مشروعات االتفاقات بكبيرة مسؤولي الرصد والتقييم  مطالبة )ب(

، آخذة بعين االعتبار ما أبداه أعضاء اللجنة التنفيذية من تعليقات )المرحلة الثانية( المتعددة السنوات

 على الوثيقتين السالفتي الذكر، تمهيدا ألن تنظر فيها اللجنة في اجتماع قادم.

 (66/12)المقرر 

 دراسة نظرية عن تقييم مشروعات بروميد الميثيل (3)

، التي تنظر في UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/15 الوثيقةعرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم  -62

استدامة البدائل المعتمدة في المشروعات االستثمارية وخطر العودة إلى استخدام بروميد الميثيل في البلدان األفريقية. 

السوق،  وأجملت العوامل التي تحتا  إلى مزيد من الدراسة، كالمخاطر المرتبطة باعتماد التكنولوجيات البديلة وقوى

فضال عن صعوبة شراء اإلمدادات من مصادر على المستوى المحلي وندرة خدمات الصيانة المالئمة لبعض 

التكنولوجيات. وأضافت أن المرحلة النهائية للتقييم ستقتضي إجراء دراسة ميدانية في عينة من البلدان ويتم التركيز 

 حصول عليها من خالل المشروعات االستثمارية.فيها على كبار المستهلكين وعلى النتائج التي يتم ال

وأعرب عن قلق من المقترح الذي يفيد بتنظيم حلقة عمل تقنية خالل إحدى الزيارات الميدانية المقترحة.  -61

أن تقرير الدراسة النظرية يتضمن بالفعل معلومات مفيدة عن العوامل التي تكفل استدامة وأشار أحد األعضاء إلى 
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الخبراء وبين  هايد الميثيل، ومنها وجود وحدة أوزون وطنية على دراية كافية والتنسيق الجيد بينعملية إزالة بروم

 واقترح البعض أن يركز التقييم على االمتثال واالستدامة في المستقبل.. والجمعيات الزراعيةالوطنيين 

راسة حدود إجراء التقييمات، مع اإلشارة إلى شرط أال تتجاوز المرحلة األخيرة للدوأعقاب المناقشة،  عقبو -60

، بما في UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/15علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة  اإلحاطةقررت اللجنة التنفيذية 

 .مشروعات بروميد الميثيل الذي يتبع في المرحلة النهائية من تقييم تقييم والنهجذلك المسائل المقترحة لل

 (66/13)المقرر 

 تقديم الشرائح السنويةالتأخيرات في  )ب(

، مشيرة إلى أن هناك سبع شرائح من UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/16قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -63

الشرائح السبعة عشرة الخاصة باتفاقات متعددة السنوات التي كان من المقرر أن تقدم لالجتماع السادس والستين، لم 

خاصة بشرائح ثانية في إطار خطط إدارة إزالة المواد  تقدم. وكانت جميع الشرائح السبعة التي لم تقدم

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 يلي: علما بما اإلحاطةاللجنة التنفيذية  وقررت -64

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية في إطار االتفاقات المتعددة السنوات التي  )أ(

قدمتها كل من ألمانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/16؛ 

السنوات قد قدمت في موعدها إلى أن عشر شرائح من الشرائح السبعة عشرة لالتفاقات المتعددة  )ب(

 االجتماع السادس والستين.

 (66/14)المقرر 

 تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محّددة )ج( 

وأفادت األمانة  واإلضافة األولى. UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/17كان أمام اللجنة التنفيذية الوثيقتان  -65

من  7أكدت أمانة األوزون بمراجعة بيانات كوت ديفوار المبلغة بموجب المادة  اللجنة بأنه منذ إصدار الوثيقة،

 .0228و 0227بروتوكول مونتريال للسنتين 

 كجزء من يةالكلوروفلوروكربونالمواد تنفيس  لمنعتقني  معياربخصوص إعداد  توضيحواستجابة لطلب  -66

القانون  ه على الرغم من أنممثل اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة، أن أوضحخطة اإلزالة الوطنية للبرازيل، 

تحاول في بعض القطاعات ما زالت هناك معدالت تسرب عالية ، فالبرازيلي يمنع تنفيس الكلوروفلوروكربون

 .في شراكة مع منظمات المعايير والقطاع الخاص الحكومة معالجتها

اح ، واقتر0213-0210وفيما يتعلق بتقرير خطة اإلزالة الوطنية للفلبين، وخطة عملها السنوية للعامين  -67

لألنشطة التي يمكن أن تسهل إزالة المواد  أمريكي مليون دوالر 1.4األمانة بأن يستخدم الرصيد المتبقي البالغ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية ضمن سياق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، تمشيا مع 

كما طلب أحد األعضاء تفسيرا عن كيفية إجراء هذا الحساب.  (،62/11المقرر الصادر عن اللجنة التنفيذية )المقرر 

وقدمت األمانة معلومات إضافية  ازالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد. ةال دارلم تقدم خطتها  الفلبينلوحظ أن 

 على أساس ثنائي.
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رابع كلوريد الكربون في وفيما يتعلق بإزالة ارابع كلوريد الكربون في الهند، كان من المهم رصد استخدام  -68

الصادر عن  XXIII/7على النحو الذي ينص عليه المقرر  0210ديسمبر/كانون األول  31كلوريد الفينيل بعد  إنتا 

االجتماع الثالث والعشرين لألطراف بأن "ينبغي النظر في رابع كلوريد الكربون كمواد أولية فقد حتى هذا التاريخ. 

مما يؤدي إلى نظر اجتماع  كربون كمواد أولية بعد ذلك، ستكون الهند في حالة عدم امتثال،وإذا استخدم رابع كلوريد ال

 األطراف في هذه المسألة.

وأثنى عدد من األعضاء على العمل الذي نفذ لتحسين الشفافية واقترحوا كخطوة قادمة، أن يقدم اليونيب  -61

، اقتراحاتالوكاالت المنفذة األخرى التي قد يكون لديها معلومات إضافية لزيادة الشفافية بدرجة أكبر، والتشاور مع 

 وإعادة تقديم التقرير.

وفيما يتعلق بموضوع التقارير عن تعبئة الموارد للمنافع المشتركة للمناخ، أعرب كثير من األعضاء عن  -72

والتفصيلية إلى اللجنة خيبة أملهم لعدم إحداث تقدم في التنفيذ. وطلب األعضاء تقديم مزيدا من المعلومات المهمة 

التنفيذية في اجتماعها السابع والستين أو الثامن والستين، مع التركيز على أن رد الفعل الواضح مطلوب إلظهار أن 

 المشروعات تخفف بالفعل من أثر المناخ، وال تنقله ببساطة إلى مكان آخر.

لديها إلدرا  تكييف الهواء حتى حشد الموارد اليونيدو تنويع مشروعات  تحاول واقترح أحد األعضاء أن -71

األغذية ما زاال مهمين بشرط  إنتا ، بينما قال عضو آخر إن قطاعي صيد األسماك و5تكون أكثر قيمة لبلدان المادة 

النظر في المصادر الثابتة والمتحركة على السواء. وأفاد اليونيدو األعضاء بأن المشروعات تم اختيارها بسبب األثر 

المواد قتصادي للقطاعات على الصعيدين الوطني واإلقليمي، والحواجز التقنية والمالية إلزالة اال

 في قطاع االستهالك. يةالهيدروكلوروفلوروكربون

حول انهيار أسعار سوق الكربون في تقريره  واضحة طلب أحد األعضاء أن يقدم البنك الدولي مالحظاتو -70

 القادم.

 اللجنة التنفيذية: وقررت -73

 طط اإلزالة الوطنية وخطط إدارة اإلزالة النهائيةخ

 فيما يتعلق بالبرازيل: )أ(

 للبرازيل؛ 0211وتقرير الشريحة السنوية لعام  0212بتقرير التحقق لعام  علما اإلحاطة (1)

 ؛0210على خطة الشريحة السنوية لعام  الموافقة (0)

المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة أن يواصل اإلبالغ عن التقدم باليوئنديبي  مطالبة (3)

بما يتسق مع ، بينما تقدم هذه التقارير في الشكل ووفقا للجدول حتى إكمالها للبرازيل

 ؛66/16االتفاق ذي الصلة أو المقرر 

تقديم تقرير بحكومة البرازيل واليوئنديبي، عند انتهاء الخطة الوطنية لإلزالة،  مطالبة (4)

 ا للشكل الموافق عليه في االجتماع الخامس والستين.انتهاء المشروع طبق

 فيما يتعلق ببوركينا فاسو: )ب(

لبوركينا فاسو  يةالكلوروفلوروكربونالمواد بالتقرير عن التحقق من استهالك  علما اإلحاطة (1)

 وامتثال البلد لاللتزامات بإزالة استهالك الكلوروفلوروكربون؛
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بأن بوركينا فاسو أبلغت عن استهالك صفر من المواد مع التقدير  علما اإلحاطة (0)

 ؛0228من بروتوكول مونتريال منذ عام  7الكلوروفلوروكربونية عمال بالمادة 

 فيما يتعلق بكوت ديفوار: ) (

في كوت ديفوار  يةالكلوروفلوروكربونالمواد بتقرير التحقق من استهالك  علما اإلحاطة (1)

بناء على خطة إدارة  يةالكلوروفلوروكربونالمواد وامتثال البلد بالتزامات إزالة استهالك 

 ؛0228إلى عام  0227اإلزالة النهائية للفترة من عام 

 يةالكلوروفلوروكربونالمواد عن استهالك صفر من  تأبلغأن كوت ديفوار  مالحظة (0)

 ؛0212عام مونتريال لمن بروتوكول  7بموجب المادة 

 فيما يتعلق بإندونيسيا: )د(

 0228-0227بتقرير التحقق الستهالك المواد المستنفدة لألوزون في الفترة  علما اإلحاطة (1)

 في إندونيسيا؛

بشأن استهالك ، نيابة عن حكومة إندونيسيا، تقارير التحقق أن يقدمب اليوئنديبي مطالبة (0)

 إلى االجتماع الثامن والستين؛ 0212و 0221عامي المواد المستنفدة لألوزون في 

أن يبلغ عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة إلندونيسيا باليوئنديبي  مطالبة (3)

 كما يلي:

تقدم إلى االجتماع السابع والستين، بينما  0211إلى  0228بالنسبة للسنوات من  أ.

 ؛66/16المقرر مع هذه التقارير بشكل يتسق 

خطة اإلزالة  لإكماعلى اساس سنوي حتى  واألعوام القادمة 0210بالنسبة لعام  ب.

الشكل ، بينما يقدم مزيدا من هذه التقارير بالشكل ووفقا لجدول متسق الوطنية

 ؛66/16لمقرر وفقا لاالتفاق ذي الصلة أو الوارد في 

 اأن يقدمبإندونيسيا واليوئنديبي، عند االنتهاء من الخطة الوطنية لإلزالة،  حكومة مطالبة (4)

 تقرير انتهاء المشروع طبقا للشكل الموافق عليه في االجتماع الخامس والستين.

 فيما يتعلق بقيرغيزستان: )ه(

المصاحب للشريحة الثالثة والنهائية  0211-0212ببرنامج العمل للفترة  علما اإلحاطة (1)

 لخطة إدارة اإلزالة النهائية لقيرغيزستان؛

أن يواصل اإلبالغ عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة باليونيب  مطالبة (0)

وفقا لجدول يتسق وبينما تقدم مزيدا من التقارير بشكل  ، حنى إكمالهاالنهائية لقيرغيزستان

 ؛66/16رر في االتفاق ذي الصلة أو مع المق الجدول الواردمع 

أن يقدما بحكومة قيرغيزستان واليونيب، عند االنتهاء من الخطة الوطنية لإلزالة،  مطالبة (3)

 تقرير انتهاء المشروع طبقا للشكل الموافق عليه في االجتماع الخامس والستين.

 فيما يتعلق بالفلبين: )و(
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 :مالحظة (1)

في  0212لعام  يةالكلوروفلوروكربونالمواد واستهالك  0221تقرير التحقق لعام  أ.

 الفلبين وامتثال البلد اللتزامه بإزالة استهالك الكلوروفلوروكربون؛

أن الفلبين أبلغ عن استهالك صفر من المواد الكلوروفلوروكربونية عمال بالمادة  ب.

 ؛0212من بروتوكول مونتريال لعام  7

المواد على خطة التنفيذ السنوية بناء على الخطة الوطنية إلزالة  الموافقة (0)

قدمها اليونيب  التي 0213أبريل/نيسان  -0210للفترة أبريل/نيسان  يةالكلوروفلوروكربون

 471 632نيابة عن حكومة الفلبين واألنشطة الواردة فيها بصـرف ال يتجـاوز مبلـغ 

اليونيب أن يقدم تقريرا سنويا إلى اللجنة التنفيذية دوالرا أمريكيا لهذه الفترة وتطلب إلى 

 بشأن التقدم المتحقق إلى االجتماع السبعين؛ 

تقديم خطة عمل الحقة إلى االجتماع الثامن ب ،من خالل اليونيب ،حكومة الفلبين مطالبة (3)

 1 427 001والستين للجنـة التنفيذيـة، مع األخذ في االعتبـار أن الرصيـد المتبقـي البـالغ 

تيسر إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  التيدوالرا أمريكيا ينبغي أن يدعم األنشطة 

للبلد، تمشيا مع المقرر  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد في سياق خطة إدارة إزالة 

 ؛62/11

تقديم خطة إدارة إزالة المواد  والبنك الدولي علىع حكومة الفلبين يتشج (4)

الهيدروكلوروفلوروكربونية شاملة إلى نظر اللجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز االجتماع 

 الثامن والستين؛

( 3حكومة الفلبين واليونيب على استخدام الرصيد المتبقي في الفقرة الفرعية ) كذلكع يتشج (5)

أعاله في تحمل تكاليف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أقصي حد 

 ممكن.

 تومي وبرينسيبي: نفيما يتعلق بسا )ز(

 تومي نفي سا يةوكربونالكلوروفلورالمواد التحقق من استهالك تقرير ب علما اإلحاطة (1)

وامتثال البلد بالتزامات إزالة استهالك  0221-0227نسيبي في الفترة يوبر

 الكلوروفلوروكربون؛

نسيبي أبلغت عن استهالك صفر من المواد يوبر تومي نبأن سا كذلك علما اإلحاطة (0)

 .0212-0221 لعاميمن بروتوكول مونتريال  7الكلوروفلوروكربونية عمال بالمادة 

 فيما يتعلق بالصين: )ح(

دارة إزالة المواد إألف المنقح التفاق خطة -5على التذييل  الموافقة (1)

الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى( بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، الذي 

قدمه اليوئنديبي، بالنيابة عن حكومة الصين، على النحو الوارد في المرفق السابع بهذا 

 التقرير؛
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 خطط اإلزالة القطاعية

 فيما يتعلق بالصين: )ط(

خطة قطاع المذيبات بشأن تنفيذ  0221/0212بالتقرير المرحلي للفترة  علما اإلحاطة (1)

 إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في الصين؛

 .0212و 0221 لعاميبتقارير التحقق من كلوروفورم الميثيل المصاحبة  علما اإلحاطة (0)

 فيما يتعلق بالهند: )ي(

التقرير المتعلق بتنفيذ خطة إزالة رابع كلوريد الكربون لقطاعي االستهالك ب علما اإلحاطة (1)

 ؛والتحقق المقدم المتعلق بذلك، 0212واإلنتا  للهند في عام 

االجتماع الثالث والعشرين  الصادر عن 03/7من المقرر  8بأن الفقرة  علما اإلحاطة (0)

 األحادينيل يكلوريد الف نتا لألطراف الذي اعتبر أن استخدام رابع كلوريد الكربون إل

واالستهالك، على أساس استثنائي، ليكون استخدامه  نتا لغرض المستويات المحسوبة لإل

( من 4و)( 3، تبطل الفقرتين الفرعيتين )0210ديسمبر/كانون األول  31كمادة أولية حتى 

 )ى( الصادر عن اللجنة التنفيذية؛65/12المقرر 

أن يقدم إلى االجتماع السبعين تقريرا عن حالة استخدام رابع كلوريد بالبنك الدولي  مطالبة (3)

 في الهند؛ األحادينيل يكلوريد الف إنتا الكربون في 

عمل تشمل األموال أن يقدم إلى االجتماع السابع والستين خطة بالبنك الدولي  مطالبة (4)

 المتبقية في خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في الهند.

 التعزيز المؤسسي

 الديمقراطية:الشعبية فيما يتعلق بجمهورية كوريا  )ك(

الصادر عن اللجنة  64/02بالتقرير الذي قدمه اليونيب بشأن تنفيذ المقرر  علما اإلحاطة (1)

 لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية؛التنفيذية بشأن مشروع الدعم المؤسسي 

أن يعدوا مزيدا من الطرق البديلة باليونيب والوكاالت المنفذة المهتمة باألمر  مطالبة (0)

المقترحة للصرف، والهياكل التنظيمية، وإجراءات الرصد، مع األخذ في الحسبان خبرة 

نة التنفيذية في اجتماعها الوكاالت األخرى التي تعمل في البلد بالفعل، وذلك لنظر اللج

 الثامن والستين؛

 حشد الموارد من أجل الفوائد البيئية المشتركة للمناخ

بالتقرير المؤقت بشأن حشد الموارد للفوائد البيئية المشتركة للمناخ الذي قدمه علما  اإلحاطة )ل(

( الذي طلب من اليوئنديبي أن يخطر اللجنة التنفيذية 1)أ()63/02اليوئنديبي وتكرر المقرر 

في موعد في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء  األربعة التجريبيةبالمشروعات التدليلية 

جتماع السابع والستين، مع اإلشارة إلى أن هذا التقرير ينبغي أن يقدم معلومات مهمة أكبر أقصاه اال

 عن التقدم المحرز في األنشطة؛
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بالتقرير المؤقت المقدم من اليونيب عن مشروع حشد الموارد لتناول الفوائد البيئية علما  اإلحاطة )م(

في البلدان المستهلكة ألحجام منخفضة  يةروكربونالهيدروكلوروفلوالمواد المشتركة للمناخ من إزالة 

مع قطاع الخدمة فقط، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكاالت األخرى، وأن تطلب إلى اليونيب أن 

 يقدم تقريرا مهما أكبر إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والستين؛

المواد لفوائد البيئية المشتركة من أجل إزالة بالتقرير المؤقت بشأن حشد الموارد لعلما  اإلحاطة )ن(

( الذي طلب 1)أ()63/02والمناخ الذي قدمته اليونيدو ويكرر المقرر  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

بالتحويلين التجريبيين في قطاعي صيد السماك وتجهيز من اليونيدو أن يخطر اللجنة التنفيذية 

الستين، مع اإلشارة إلى أن هذا التقرير ينبغي أن يقدم االجتماع السابع واألغذية في موعد أقصاه 

 معلومات مهمة أكبر عن التقدم المحرز في األنشطة؛

بالتقرير المؤقت الذي قدمه البنك الدولي بشأن دراسة عن حشد الموارد للفوائد البيئية علما  اإلحاطة )س(

إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها  الدولي أن يقدم تقريرا مهما أكبر البنكالمشتركة وأن تطلب إلى 

 الثامن والستين؛

 تدمير المواد المستنفدة لألوزون مشروعات

 فيما يتعلق بكوبا: )ع(

بتقرير حالة مشروع بياني تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة  علما اإلحاطة (1)

 لألوزون والتخلص منها الذي قدمه اليوئنديبي؛

أن يقدم إلى االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية تقريرا عن التقدم باليوئنديبي  مطالبة (0)

المحرز والخبرة المكتسبة من المشروع البياني التجريبي لكوبا طبقا للمقررين 

 ؛64/52( و3)أ()58/11

 فيما يتعلق بغانا: )ف(

فايات المواد المستنفدة بتقرير حالة مشروع بياني تجريبي بشأن إدارة ن علما اإلحاطة (1)

 ؛ياليوئنديبلألوزون والتخلص منها لغانا الذي قدمه 

أن يقدم إلى االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية تقريرا عن التقدم باليوئنديبي  مطالبة (0)

بقا للمقررين المحرز والخبرة المكتسبة من المشروع البياني التجريبي لغانا ط

 ؛64/52( و3)أ()58/11

 يةلهيدروكلوروفلوروكربونمواد اللمشروعات تدليلية واستثمارية 

 البوليوريثان: رغاوينظم  إنتا فيما يتعلق بتقييم الميثيل كعامل نفخ في  )ص(

نظم رغاوى  إنتا كعامل نفخ في  دير بالتقرير المعنون " الميثيلمع التق علما اإلحاطة (1)

البوليوريثان. تقييم التطبيق في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف" الذي قدمه 

 اليوئنديبي؛
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، مع ر تقييم اليوئنديبي بشأن الميثيلأن تتقاسم تقريبالوكاالت الثنائية والمنفذة  مطالبة (0)

الة في إعداد مشروعات إلز 5المعلومات بشأن البدائل، عند مساعدة بلدان المادة 

 ب في استخدامات رغاوى البوليوريثان.141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 رغاوى إنتا التكاليف الستخدام الهيدروكربونات في منخفضة فيما يتعلق بتقييم خيارات  )ق(

 البوليوريثان:

خيارات التكاليف المنخفضة الستخدام مع التقدير بالتقرير المعنون " علما اإلحاطة (1)

رغاوى البوليوريثان: تقييم لتطبيقه على مشروعات الصندوق  إنتا الهيدروكربونات في 

 اليوئنديبي؛ الذي قدمهالمتعدد األطراف" 

 :بما يلي اليوئنديبي مطالبة (0)

 االنتهاء من التحقيقات االضافية بشأن المسائل المتعلقة بالسالمة والكثافات أ.

 ؛للمعداتواالستخدام األمثل 

 وضع مفهوم للتكاليف قائم على بوليوالت الهيدروكربون سابقة الخلط؛ ب.

 تقديم تقرير اضافي إلى االجتماع السابع والستين؛  .

خيارات التكاليف أن تتقاسم تقرير تقييم اليوئنديبي بشأن بالوكاالت الثنائية والمنفذة  مطالبة (3)

رغاوى البوليوريثان، مع المعلومات بشأن  إنتا المنخفضة الستخدام الهيدروكربونات في 

في إعداد مشروعات إلزالة  5البدائل األخرى، عند مساعدة بلدان المادة 

 ب في استخدامات رغاوى البوليوريثان.141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 (66/51)المقرر 

 المنهجي على عملية إبالغ اللجنة التنفيذية بالتقدم في مختلف التقارير وتبسيطهاإضفاء الطابع  )د(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/18عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -74

أبدى البعض مالحظة مؤداها أنه، رغم أن االتفاقات المتعددة السنوات يشترط تقديم تقارير سنوية عنها، فإن و -75

كثيرا من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ال يشترط تقديم تقارير عنها إال كل سنتين أو خمس 

لتقدم المحرز في كل عام. وأشير كذلك إلى أنه لم يتفق أنه ما زال من المهم أن يجري رصد ا على الرغم منسنوات، 

المتاحة في كل  المعلوماتفي االجتماع الرابع والستين على ما إذا كان ينبغي أن تتضمن التقارير المرحلية أحدث 

 اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية أم يُكتفى بالمعلومات المطلوبة عن كل فترة من فترات اإلبالغ.

سوف يحل محل كل من ‘‘ تقارير الحالة واالمتثال’’ممثلة األمانة أن بند جدول األعمال الجديد  وأوضحت -76

من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة ’’البند المتعلق ب 

واقترح ‘‘. شروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محّددةتقرير عن تنفيذ الم’’ والبند ‘‘ التالية لبروتوكول مونتريال

، وأن تستعرض اللجنة ‘‘خطة تنفيذ الشرائح’’بعبارة ‘‘ خطة التنفيذ السنوية’’البعض أن يستعاض عن العبارة 

خطة تنفيذ ’’ووافقت ممثلة األمانة على أن العبارة  .0215التنفيذية فعالية المقرر في أول اجتماع لها في عام 

أفضل وأوضحت أن األمر سيتطلب خطة من هذا القبيل أيضا في الحاالت التي يطرأ فيها تغيير على ‘‘ ائحالشر

 األهداف المعتمدة في خطط تنفيذ الشرائح الموافق عليها.
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 اللجنة التنفيذية: قررتو -77

مجموعة من تنظيم وتبسيط عملية اإلبالغ عن التقّدم للجنة التنفيذية عبر ’’بالوثيقة علما  اإلحاطة )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/18 التقارير، على النحو الوارد في الوثيقة

 :بما لي مطالبةال )ب(

اعتبارا من االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية، أن يتّم تبليغ المعلومات المطلوبة حاليا  (1)

، ‘‘بليغ محددةتقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط ت’’لبند جدول األعمال 

مع المسائل المتعلقة باالمتثال، في بند من جدول األعمال يَُعنون "تقارير الحالة 

واالمتثال"، على أن يحل هذا البند محل الوثيقة وبند جدول األعمال الحالي المعنونين 

من حيث احتماالت تحقيق االمتثال  5حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة ’’

 ؛‘‘ر الرقابة التالية لبروتوكول مونترياللتدابي

السنوات في عمود المالحظات من  ةت المتعدداأن تضّمن المعلومات المتعلقة باالتفاق (0)

 التقرير السنوي المرحلي والمالي، في وصف خطة تنفيذ الشريحة، مع شرح أي اختالفات؛

طلب لشريحة تمويل، إالّ في خطط تنفيذ الشرائح في غياب تقارير أن ال يُشترط تقديم  (3)

الحاالت التي توجد فيها مسألة تتعلق بتطبيق بند العقوبات أو بتغييرات تطرأ على األهداف 

 الموضوعة لخطط تنفيذ الشرائح الموافق عليها؛

االتفاقات المتعددة السنوات حسبما اشير في أن تقدم الوكاالت تقارير إتمام مشروعات  (4)

الجدول  إلى جانبأي تقارير تحقّق متوافرة، و 65/6تين في المقرر االجتماع الخامس والس

من الشكل المقرر  (8الجدول المعنون "خطة التنفيذ الشاملة وتقرير التنفيذ السنوي" )

التفاقات المتعددة السنوات، عوضاً عن خطط تنفيذ الشرائح اتقارير إتمام مشروعات ل

: خطط إدارة غازات التبريد، وخطط إدارة والتقارير عن خطط تنفيذ الشرائح في حاالت

، والخطط الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون نهائيةالزالة اإل

لإلزالة، وبروميد الميثيل، وفي حال إتمام تقرير التحقق قبل تقرير إتمام المشروعات، أن 

 لسنوي المرحلي والمالي؛ يُقدَّم تقرير التحقق في سياق تقرير الحالة أو التقرير ا

يونيب تقريره المرحلي السنوي المفّصل ألنشطة برنامج المساعدة على االمتثال الأن يقدم  (5)

إلى االجتماع الثالث من كل سنة في سياق الموافقة على برنامج المساعدة على االمتثال 

دة على االمتثال السنوي، وأن يحّدد العوائق التي تعترض تنفيذ أي مشروع لبرنامج المساع

 في التقرير السنوي المرحلي والمالي؛

 ؛0215فعالية هذا المقرر في أول اجتماع تعقده في عام  استعراض ) (

أحد عمودي المالحظات في التقرير المرحلي والمالي السنوي لإلبالغ بآخر البيانات غير  استخدام )د(

 المالية المتاحة فيما يتعلق بالمشروعات.

 (66/16)المقرر 
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)المقرر  2114-2112من جــــدول األعمال: خيارات بشأن نظام للتكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث  8البند 

65/18) 

، واتُّفِق بعد ذلك على تشكيل فريق UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -78

 اتصال لمناقشة المسألة بمزيد من التفصيل.

 اللجنة التنفيذية: قررتفريق االتصال تقريره،  ُمنظموعقب تقديم  -71

بالمعلومات المتعلقة بتقييم خيارات نظام التكاليف اإلدارية لفترة السنوات الثالث  اإلحاطة علما )أ(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19على النحو الوارد في الوثيقة  0210-0214

اليف اإلدارية، بما فيها الخيارات الواردة في النظر خالل اجتماعها السابع والستين في التك إعادة )ب(

والخيارات التي ناقشها فريق االتصال في االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19الوثيقة 

 السادس والستين؛

ق النظام الحالي للتكاليف اإلدارية على الشريحة األولى من االتفاقات الموافق عليها في يتطب ) (

وأن تعيد النظر في رسوم الوكالة بالنسبة للشرائح التالية في االجتماع االجتماع السادس والستين، 

 السابع والستين؛

 على النظام الحالي للتكاليف اإلدارية بالنسبة لليونيب؛  اإلبقاء )د(

لحاجة إلى اختصاصات لتقييم نظام التكاليف بشأن افي االجتماع الثامن والستين  مواصلة مناقشتها (ه)

، وكيفية تعديل هذه االختصاصات في ضوء 0217-0215السنوات الثالث  اإلدارية لفترة

 االختصاصات السابقة.

 (66/17)المقرر 

 من جــــدول األعمال: مقترحات المشروعات 9البند 

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

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/20عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -82

 المشروعات التدليلية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي لم ُتقدم إلى االجتماع السادس والستين

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتو -81

للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البلدان ذات حجم  التدليليةإمكان إعادة تقديم المشروعات   )أ(

 هالك المنخفض التي سبقت الموافقة في اجتماعات سابقة على تمويل إعداد المشروعات فيها؛االست

عدم الموافقة على إعادة تقديم طلبات إعداد المشروعات للمشروعات الرائدة للتخلص من المواد  )ب(

 المستنفدة لألوزون في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض في أمريكا الجنوبية.

 (66/18)المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 

 

26 

 

 تقديم شرائح المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للموافقة الشمولية

بعد مناقشة لضرورة وضع حد لمستوى تمويل شرائح المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  -80

أن باألمانة  مطالبةاللجنة التنفيذية  قررت الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يمكن النظر في الموافقة الشمولية عليها،

تقدم جميع شرائح المرحلة األولي لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل للموافقة 

 الشمولية، بشرط:

 أن تكون متوافقة مع سياسات ومقررات الصندوق المتعدد األطراف ذات الصلة؛  )أ(

 متعلقة بالسياسات العامة؛أال تتضمن أي مسائل  )ب(

بين األمانة والوكاالت  بالتكاليفأن يكون قد سبق االتفاق على جميع المسائل التقنية والمتعلقة  ) (

 الثنائية و/أو المنفذة ذات الصلة؛

 مليون دوالر أمريكي. 1أن يكون إجمالي التمويل المطلوب للشريحة المعنية أقل من  )د(

 (66/19)المقرر 

 وفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريدرالمنافع المناخية الناتجة من إزالة المواد الهيدروكلوتعظيم 

أثار أحد األعضاء مسألة التأثير المناخي الناجم عن التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  -83

أثير مفيد على المناخ؛ غير أن قطاع خدمة التبريد. ذلك بعض األنشطة من قبيل تدريب الفنيين يمكن أن تؤدي إلى ت

الفائدة المناخية إلعادة تهيئة معدات التبريد تتوقف على القدرة على قدرة البدائل المستخدمة على إحداث االحترار 

العالمي. وبالرغم من أنه سبق تناول مسألة التأثير المناخي في هذا القطاع في عدد من خطط إدارة إزالة المواد 

كربونية الفردية، فقد اقترح العضو اتباع نهج أكثر شموال. وعلى هذا األساس، تقدم بمشروع الهيدروكلوروفلورو

 توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

وأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم لمشروع التوصية، واقترحوا أن يشار إلى بدائل تتسم بالكفاءة من حيث  -84

ال يقتصر برامج الحوافز على المستخدم النهائي التحويل. وردا على  الطاقة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن

سؤال عن السبب في أن االقتراح ال يشمل قطاع الصناعات التحويلية، أوضح أحد األعضاء أن اقتراحا لخطة إلدارة 

ها لهذا القطاع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتضمن معلومات عن التكنولوجيا البديلة التي يجري اختيار

وأثرها على المناخ، استنادا إلى مؤشر الصندوق المتعدد األطراف للتأثير على المناخ. وأوضح أن الهدف من 

 التوصية المقترحة هو معالجة الفجوة القائمة في قطاع خدمة التبريد الذي لم يتم فيه اختيار أي تكنولوجيا معينة.

رحبون فيه بهذا االقتراح يحتاجون إلى مزيد من الوقت للنظر فيما وقال أعضاء آخرون أنهم في الوقت الذي ي -85

عليها، والسياسات  ةالموافقيلي: اآلثار المترتبة على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سبقت 

واألنظمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون، واآلثار المالية المترتبة، وللتشاور مع الجهات المعنية والوزارات 

المعنية. وأشير أيضا إلى أن بعض البلدان ألسباب اقتصادية وفنية قد تكون قدرتها محدودة على استخدام بدائل للمواد 

 ية منخفضة من حيث إمكانية االحترار العالمي حتى عندما تكون هذه البدائل متاحة تجاريا.الهيدروكلوروفلوروكربون

التي لديها خطة موافق عليها إدارة إزالة المواد  5واستفسر البعض أيضا عما إذا كان ينبغي لبلدان المادة  -86

واد الهيدروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربونية االستفادة من التمويل الذي لم يسبق تخصيصه لرصد الم

وغيرها من بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وعن األثر الذي يحدثه اإلبالغ عن هذه المسألة على الوكاالت 

وقال الرئيس إنه، نظرا لعدم وجود توافق في اآلراء بشأن مشروع التوصية، فإنه يمكن لألعضاء  الثنائية والمنفذة.

 تمعوا لمناقشة األمر بشكل غير رسمي.المهتمين باألمر أن يج
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مواصلة النظر في تعظيم المنافع المناخية المتأتية من إزالة المواد  تأجيلاللجنة التنفيذية  قررتو -87

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد إلى اجتماعها السابع والستين.

 (66/21 المقرر)

 الشموليةالمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة 

 اللجنة التنفيذية: قررتو -88

على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليها بمستويات التمويل الواردة في  الموافقة )أ(

التقرير، جنبا إلى جنب مع الشروط أو األحكام الواردة في وثائق تقييم هذا ب التاسعالمرفق 

لجنة التنفيذية وأرفقتها بالمشروعات، مع اإلحاطة المشروعات المقابلة، والشروط التي حددتها ال

علما بالتغيير الذي طرأ على الوكالة المنفذة لتمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة( 

 لتونس من البنك الدولي إلى اليونيدو، بناء على طلب حكومة تونس؛

تعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي الموافقة أن تتضمن الموافقة الشمولية بالنسبة للمشروعات الم تقرير )ب(

 بهذا التقرير.العاشر على المالحظات التي يتعين إرسالها إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق 

 (66/21)المقرر 

 التعاون الثنائي )ب(

، وقالت إنه قد تم تلقي ما UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/21, and Add.1قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -81

مجموعه أربعة مشروعات للتعاون الثنائي: واحد من حكومة فرنسا واثنان من حكومة ألمانيا وواحد من حكومة 

، تجاوزت حكومة ألمانيا UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/21/Add.1. غير أنه؛ كما أشير في الوثيقة إسبانيا

مليون دوالر أمريكي، وأن أي موافقة على أموال إضافية ألنشطة  2.3 بالفعل مخصصاتها بشأن التعاون الثنائي بمبلغ

جديدة سوف تؤدي إلى مزيد من التجاوز من جانب ألمانيا لنسبة العشرين في المائة لمخصصاتها فترة السنوات الثالث 

تلك المشروعات التي  نال يتضممليون دوالر أمريكي  2.3الموظفين أن المبلغ  كبيرة توأوضح .0210-0214

 .االجتماع الحاليقدمتها ألمانيا للموافقة في 

)ب( على تنقيح االلتزامات المسبقة بموجب خطة أعمالها، 66/6ونظرا ألن ألمانيا قد وافقت بمقتضى المقرر  -12

الجتماع السادس والستين لكي إلى االمقدمة الواردة في خطة أعمالها وأن تعدل على هذا األساس األنشطة الثنائية 

 قررت، 0214-0210تصبح في حدود نسبة العشرين في المائة من المساهمات الثنائية أللمانيا لفترة السنوات الثالث 

أمين الخزانة استنزال تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في االجتماع السادس  إلىأن تطلب  اللجنة التنفيذية

 والستين، على النحو التالي:

 من رصيد المساهمة الثنائية)بما في ذلك رسوم الوكالة(  اأمريكي ادوالر 088 686مبلغ  (أ)

 ؛0210لفرنسا لعام 

من رصيد المساهمة رسوم الوكالة(  )بما في ذلك ةأمريكي اتدوالر 1 521 425مبلغ  (ب)

 ؛0210أللمانيا لعام  الثنائية
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 من رصيد المساهمة الثنائيةدوالر أمريكي )بما في ذلك رسوم الوكالة(  813 222مبلغ  ( )

 .0210لعام  إلسبانيا

 (66/22)المقرر 

 برامج العمل )ج(

 2112برنامج عمل اليوئنديبي لعام  (1)

التمويل فقط الواردة في برنامج عمل اليوئنديبي وهما مشروعا التعزيز  طلبيذكر الرئيس االجتماع بأن  -11

، هما اللذان ووفق عليهما في UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/22المؤسسي للبرازيل والهند الواردين في الوثيقة 

 (؛88 )أ( )انظر الفقرة 1إطار البند 

 2112برنامج عمل اليونيب لعام  (2)

، مشيرة إلى أن المشروعات الواردة في UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/23قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -10

. وهناك مشروعان (88)أ( من جدول األعمال )انظر الفقرة  1برنامج عمل اليونيب قد ووفق عليها في إطار البند 

 ظال للنظر فيهما بصورة فردية على النحو الموصوف أدناه.

 الشعبية الديمقراطية: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي )المرحلتان السادسة والسابعة(جمهورية كوريا 

ذكر الرئيس االجتماع بأن مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد عولج بالفعل  -13

 (.)ك(73ة ) ( )انظر الفقر 7في إطار البند 

حتى  مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تأجيل تجديد ةالتنفيذياللجنة  وقررت -14

 (.0)ك()66/15تنظر في الطرائق البديلة المقترحة للصرف والهياكل التنظيمية وإجراءات الرصد وفقا للمقرر 

 (66/23)المقرر 

كية لمهندسي التدفئة عالمي: إعداد دليل لمرافق وأنظمة التبريد المستدامة بالتعاون مع الجمعية األمريمشروع 

 والتبريد وتكييف الهواء

أبدى األعضاء تعليقات تشير إلى أن مشروعات الجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء  -15

سيضمن بها أن  التيوالبلدان النامية الكبيرة، وأنه قد طلب من اليونيب أن يحدد الطريقة ’ تناسب البلدان المتقدمة

الصغيرة والبلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك. كما  المنشآتتناسب الوثيقة التي يجري إعدادها االستخدام في 

أشير إلى أن من الضروري ترجمة الوثيقة إلى جميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة، وأنه قد طلب من اليونيب تحديد 

 لهذا الغرض.كانت قد خصصت أموال كافية إذا ما 

الذين لديهم مستويات  األشخاصن الوثيقة سوف تصمم بطريقة يمكن أن يستخدمها بها إوقال ممثل اليونيب  -16

مختلفة من الخبرة، وأن من المتوقع أن يجري استعراض نظير للمواد الواردة في الوثيقة لضمان مناسبتها لالستخدام 

كما اشار إلى انه يمكن ترجمة الوثيقة إلى لغات األمم المتحدة  .من جانب البلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك

 الرسمية.

 :التنفيذيةاللجنة  قررت ،وعقب المناقشات -17
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دوالر أمريكي  26,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة  200,000على مبلغ  الموافقة )أ(

لليونيب كحصة الصندوق المتعدد األطراف في إعداد "دليل مرافق وأنظمة التبريد المستدامة" 

 بالتعاون مع الجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء؛

جمعية بأن مبلغ التمويل الموافق عليه باإلضافة إلى التمويل المشترك المقدم من ال اإلحاطة علما )ب(

األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء وغيرها سوف يغطي ترجمة الدليل إلى اللغات 

 الرسمية األخرى لألمم المتحدة؛

حث اليونيب والجمعية األمريكية على استكمال الدليل قبل االجتماع الحادي والسبعين للجنة  ) (

 التنفيذية.

 (66/24)المقرر 

 2112يونيدو لعام برنامج عمل ال (3)

. واسترعت عناية األعضاء إلى أن UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/24قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -18

كان  (88)أ( من جدول األعمال )انظر الفقرة 1البند مشروع التعزيز المؤسسي لتونس الذي ووفق عليه في إطار 

 أيضا جزءا من برنامج عمل اليونيدو حيث تم تحويله من البنك الدولي إلى اليونيدو.

ية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها لستة بلدان منخفضة استراتيج: ةفريقياألمنطقة ال

 االستهالك 

لمنطقة األفريقية، أشير إلى خالل المناقشات التي دارت بشأن مشروع تدمير المواد المستنفدة لألوزون في ا -11

، فإن 64/17على النحو المحدد في المقرر  ،أنه على الرغم من أنه قد التزم بالموعد النهائي لتقديم هذا المشروع

المشروع لم يستوف المعايير المدرجة في المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد مشروعات تدمير المواد المستنفدة 

. وذكر أحد األعضاء بأن هناك مقترحا مماثال ألربعة بلدان في أمريكا الجنوبية 58/11ر لألوزون المعتمدة في المقر

قد سحب لنفس هذه األسباب. وشملت المشكالت األخرى، النقص الظاهر لنظام جمع المواد المستنفدة لألوزون في 

بريد. وذكر أحد األعضاء أنه البلدان المشاركة في المشروع، وأن الصادرات لم تؤخذ في االعتبار ضمن خيارات الت

من الصعب جمع بيانات عن إعداد مشروع لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في البلدان التي ينخفض فيها حجم 

االستهالك مع التغيرات التي تشهدها أوضاع السوق باستمرار. ولذا أشير إلى أنه قد يمكن إتاحة الفرصة لليونيدو 

السابع والستين بشرط أن يستوفي جميع المعايير الواردة في المبادئ التوجيهية لتدمير  لتقديم المشروع إلى االجتماع

 المواد المستنفدة لألوزون، وفي حالة اإلخفاق في ذلك فإن األمانة لن تستطيع تقديم مقترح المشروع للجنة التنفيذية.

 :أن اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشات  -122

ية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون استراتيجتتيح لليونيدو تقديم الطلب إلعداد مشروع لوضع  )أ(

وتدميرها لستة بلدان من البلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك في المنطقة األفريقية إلى 

 االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية بالشروط التالية:

ميع المعايير الواردة في المبادئ التوجيهية لتدمير المواد المستنفدة أن يستوفي المقترح ج (1)

 ، إلى أقصى حد ممكن؛58/11لألوزون على النحو المحدد في المقرر 

أن تدر  اليونيدو تصدير المواد المستنفدة لألوزون ألغراض التدمير كخيار في نطاق  (0)

 المشروع؛
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ية للتخلص من المواد استراتيجلب إعداد مشروع لوضع تطلب إلى األمانة االمتناع عن تقديم ط )ب(

المستنفدة لألوزون وتدميرها في ستة بلدان من البلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك في المنطقة 

األفريقية إلى اللجنة التنفيذية خالل االجتماع السابع والستين في حالة اإلخفاق في استيفاء جميع 

ادئ التوجيهية لتدمير المواد المستنفدة لألوزون، وفي تقديم المعلومات أو المعايير الواردة في المب

 .(52/14فقة عليه )المقرر العناصر الالزمة له للنظر في الموا

 (66/25)المقرر 

 االستثماريةالمشروعات  )د(

  يةالكلوروفلوروكربونالمواد  إنتاج

 )البنك الدولي( )الشريحة الثانية( يةكلوروفلوروكربونالمواد ال نتا الهند: إزالة معجلة إل

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/38الوثيقة ممثلة األمانة  عرضت -121

كما  يةالكلوروفلوروكربونالمواد أثار األعضاء مسائل تتعلق بعدد من القضايا تتصل أساسا بوثائق تدمير و -120

)د(. وعقدت مشاورات فيما بين 54/37وتفكيكه كما دعا المقرر  نتا ، وبشأن إغالق اإل62/47دعا إلى ذلك المقرر 

األطراف المهتمة، تم خاللها تحديد مسار يتعلق باألعمال المطلوب اتخاذها لألفرا  عن آخر شريحة في االجتماع 

لهند التعاون مع حكومة ا. وعرض وفد الواليات المتحدة 0210للجنة التنفيذية أو في أواخر عام  السابع والستين

 تيسير العملية خالل هذا الوقت.والمؤسسات المعنية ل

تأجيل النظر في طلب تمويل اإلزالة المعجلة إلنتا  المواد الكلوروفلوروكربونية اللجنة التنفيذية  وقررت -123

  .حتى اجتماعها السابع والستين)الشريحة الثانية( 

 (66/26)المقرر 

 التخلص من المواد المستنفدة لألوزون 

 (ياليوئنديب) كولومبيا: مشروع إيضاحي إرشادي حول إدارة وإزالة نفايات المواد المستنفذة لألوزون

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/33عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -124

أعرب بعض األعضاء عن تقديرهم لإلعداد الجيد والشامل لمشروع التخلص من المواد المستنفدة لألوزون. و -125

وسأل احد األعضاء عن سبب الحاجة إلى التحقق من ثالثة مرافق منفصلة وأشار إلى أن المبادئ التوجيهية لمشروع 

جمعت، وهي ليست  التيد المستنفدة لألوزون التخلص من المواد المستنفدة لألوزون يطلب فقط تناول كميات الموا

. وتم توضيح أن المنهج يتناول في المستقبل تجمع التيحالة كولومبيا حيث تناولت نفايات المواد المستنفدة لألوزون 

 ثالث مواد مختلفة مقترحة للتدمير وتجنب خلق احتكار في البلد.

األطراف المهتمة، أي، أن توصية األمانة ينبغي الموافقة أبلغت ممثلة األمانة عن نتائج المشاورات فيما بين و -126

عليها دون تغيير. وأكد أحد األعضاء على أن المشروع سيؤدى إلى تقرير ال يصف األنشطة الممولة من الصندوق 

متعدد األطراف فحسب، بل أيضا الهيكل الكامل لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في كولومبيا، بما في ذلك جوانب 

 مثل السياسة والتشريع واالقتصاد ومخططات الحوافز.

  اللجنة التنفيذية: قررتو -127



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 

 

31 

 

مع التقدير تقديم حكومة كولومبيا لمشروع إرشادي إلدارة وإزالة نفايات المواد  اإلحاطة علما )أ(

 طنا متريا من نفايات المواد المستنفذة لألوزون؛  114المستنفذة لألوزون لتدمير إجمالي 

على تنفيذ مشروع إرشادي إلدارة وتدمير نفايات المواد المستنفذة لألوزون في كولومبيا  فقةالموا )ب(

دوالر أمريكي  817605دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  171157222بمبلغ 

بأي ، على أن يكون من المفهوم أنه لن يتم توفير أي مبالغ إضافية لكولومبيا فيما يتعلق يلليوئنديب

 مشروعات للتخلص من المواد المستنفذة لألوزون في المستقبل.

 (66/72)المقرر 

 )اليونيدو( مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منهاتركيا: 

قلقه إزاء أعرب أحد األعضاء عن و .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/48عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -128

المعرب عنه بشأن مشروع ووفق عليه من قبل في المكسيك وأعرب عن رغبته في  المشروع على نفس نسق القلق

 وضع نفس الشروط لهذا المشروع قبل الموافقة عليه.

  اللجنة التنفيذية: قررتعقب مناقشة بين األطراف المهتمة، و -121

مع التقدير بالتقديم الوارد من حكومة تركيا بشأن المشروع التجريبي لإلدارة  اإلحاطة علما )أ(

طن متري من نفايات  103.72والتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون لتدمير ما مجموعه 

 المواد المستنفدة لألوزون؛

على تنفيذ مشروع تجريبي إلدارة وتدمير نفايات المواد المستنفدة لألوزون في تركيا بمقدار  الموافقة )ب(

دوالرا أمريكيا لليونيدو،  80,719دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  1,076,250

 :الفهم على أساس

ستنفدة لألوزون في أموال أخرى لتركيا ألي مشروعات للتخلص من المواد الم تتاحلن أنه  (1)

 المستقبل؛

 به أو المرتبطةالمشروع من المولدة  الدفيئةغازات  اتانبعاثأي تسويق لتخفيضات أن  (0)

 ستخضع لمقرر من اللجنة التنفيذية؛

إنشاء نظام رصد للعملية واألنشطة المرتبطة بالمشروع بحكومة تركيا، من خالل اليونيدو،  مطابة ) (

البياني للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وإبالغ اللجنة التنفيذية عند االنتهاء من المشروع في 

 .الدفيئةغازات  انبعاث، لضمان عدم تنفيذ تسويق تخفيضات 0214عام 

 (66/72)المقرر 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالشرائح الثانية من خطط إدارة إزالة 

)اليوئنديبي  أرمينيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 واليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/29 عرضت ممثلة األمانة الوثيقة -112

  اللجنة التنفيذية: قررتو -111
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عن تنفيذ الدفعة االولى من المرحلة االولى من خطة إدارة إزالة  المرحليبالتقرير  اإلحاطة علما )أ(

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا؛

ألف من االتفاق الموقع بين -0 والتذييل، 1 الفقرة استكملتبأن أمانة الصندوق قد  اإلحاطة علما )ب(

الخاص بالمواد حكومة أرمينيا واللجنة التنفيذية بناء على خط أساس االلتزام 

لإلشارة إلى أن االتفاق المستكمل يلغي  16الهيدروكلوروفلوروكربونية، كما أضيفت الفقرة الجديدة 

 هذا التقرير؛ب الحادي عشرفي المرفق االتفاق الموقع في االجتمـاع الثاني والستين، كما يرد 

المواد زالة إخطة إدارة من الثانية من المرحلة األولى  الشريحة على الموافقة ) (

دوالر أمريكي  297,177التنفيذ المرتبطة بها، بمبلغ  ةرمينيا، وخطالهيدروكلوروفلوروكربونية أل

 دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي.  22,288الوكالة بمبلغ  زائد تكاليف دعم

 (66/72)المقرر 

 ولى، الشريحة الثانية(كولومبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األ

 )اليوئنديبي/اليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/33عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -110

  اللجنة التنفيذية: قررتو -113

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  اإلحاطة علما )أ( 

 ؛كولومبياروكلوروفلوروكربونية في المواد الهيد

 -0ألف "المواد" والتذييل  -1، التذييل 1بأن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة  اإلحاطة علما )ب( 

"األهداف والتمويل"، من االتفاق المبرم بين حكومة كولومبيا واللجنة التنفيذية بناء على خط  ألف:

 16أساس االمتثال المحدد بالنسبة للمواد الهيدروكلوروفلوركربونية، وأنه تمت إضافة الفقرة 

اع الثاني الجديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتم

 ؛ا التقريرهذالثاني عشر بوالستين، بصيغته الواردة في المرفق 

في استهالك المواد  المستخدمبأن نقطة البداية المراجعة إلجمالي التخفيض  اإلحاطة علما ) (

طن بقدرات استنفاذ األوزون، محسوبة باستخدام االستهالك  005.6الهيدروكلوروفلوركربونية تبلغ 

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  041.5طن بقدرات استنفاذ األوزون و 021.7 الفعلي البالغ

 ؛من بروتوكول مونتريال 7المادة على التوالي، بموجب  0212و 0221المبلغ عنه ألعوام 

على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة )د(

دوالرا أمريكيا  6477752التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  ةومبيا وخطالهيدروكلوروفلوروكربونية لكول

دوالرا أمريكيا  417052دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  5527222تتألف من 

دوالر أمريكي  67522دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  527222لليوئنديبي و

  لليونيب.

 (66/03)المقرر 
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خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولي، الشرائح الثانية والثالثة  :كرواتيا

 )اليونيدو/إيطاليا( والرابعة(

على حقيقة أن انضمام  وسلط الضوء. UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/35عرض ممثل األمانة الوثيقة  -114

، وهو أمر له آثار على توقيت الشرائح الثالث 0213إلى  0216كرواتيا إلى االتحاد األوروبي قد تغير من عام 

  المتبقية من خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

بالتمويل، ولكن لم يروا أي سبب خاص بالموافقة على الشريحة  لإلسراعتعاطف األعضاء مع الحاجة و -115

الرابعة والنهائية في هذا الوقت، ألن هذا التمويل يطلب عادة في آخر سنة من خطة إدارة إزالة المواد 

أثير قلق اضافي يتعلق بإعادة تخصيص األموال المقترحة من المشروع الذي ألغي والهيدروكلوروفلوروكربونية.

ألن ذلك يتعارض مع المقرر  Pavusinمن تصنيع رغاوي البوليريثان في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون لةإلزا

01/8. 

  اللجنة التنفيذية: قررتو -116

المواد بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة  اإلحاطة علما )أ(

 في كرواتيا؛  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

أ: "األهداف -2أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث كل من الفقرة األولى والتذييل  مالحظة )ب(

والتمويل" من االتفاق بين حكومة كرواتيا واللجنة التنفيذية، استنادا إلى خط أساس االمتثال الخاص 

يُجبُّ  المحدثلتبيان أن االتفاق  16بالهيدروكلوروفلوروكربون، وأنه قد تمت إضافة فقرة جديدة 

الثالث االتفاق الذي كان قد تم في االجتماع الحادي والستين. ومرفق االتفاق المنقح باعتباره المرفق 

 بهذا التقرير؛ عشر

 077222دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار  362 222على تمويل بمقدار  الموافقة ( )

نية والثالثة من خطة إدارة إزالة المواد دوالر أمريكي لليونيدو، الخاص بالشريحتين الثا

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

دوالر أمريكي ألنشطة إزالة المواد  0227222على إعادة تخصيص مبلغ  عدم الموافقة (د)

في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من مشروع  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

، الذي تم Pavusinمن تصنيع رغاوي البوليريثان في  ب141-نإزالة الهيدروكلوروفلوروكربو

وإعادة الرصيد  اتفاق متبادل بين حكومة كرواتيا واليونيدو في االجتماع السادس والستينبإلغاؤه 

 .المتبقي من المشروع الملغي إلى الصندوق بحلول االجتماع السابع والستين

 (66/05)المقرر 

)اليوئنديبي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة الثانية(نيجيـريا: خطة إدارة إزالة 

 واليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/45 عرضت ممثلة األمانة الوثيقة -117

  اللجنة التنفيذية: قررتو -118

إزالة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة  اإلحاطة علما )أ(

 ؛دروكلوروفلوروكربونية في نيجيرياالمواد الهي
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 -0ألف "المواد" والتذييل  -1و التذييل 1بأن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة  اإلحاطة علما )ب(

"األهداف والتمويل"، من االتفاق المبرم بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذية بناء على خط  ألف:

 16النسبة للمواد الهيدروكلوروفلوركربونية، وأنه تمت إضافة الفقرة أساس االمتثال المحدد ب

الجديدة لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الثاني 

 ؛ا التقريرهذالرابع عشر بة في المرفق والستين، بصيغته الوارد

في استهالك المواد  المستخدمبأن نقطة البداية المراجعة إلجمالي التخفيض  اإلحاطة علما ) (

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، محسوبة باستخدام  318.0الهيدروكلوروفلوركربونية هي 

طن بقدرات استنفاذ األوزون  406.4طنا بقدرات استنفاذ األوزون و 372االستهالك الفعلي البالغ 

 ؛من بروتوكول مونتريال 7المادة  على التوالي، بموجب 0212و 0221 لعاميالمبلغ عنه 

على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة )د( 

دوالرات  174127524التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  ةالهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا وخط

دوالرا  607731دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  8367515أمريكية، تتألف من 

دوالرا  417052دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  5527222و لليوئنديبيأمريكيا 

  أمريكيا لليونيدو.

 (66/07)المقرر 

 منخفضة المستهلكة ألحجام للبلدان الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة دارةإ خطط

 أنتيغوا وبربودا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 )اليونيب(

 .Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/27 تينعرض الرئيس الوثيق -111

أنه، في حاالت حيث تم اختيار يفيد بأن مشروع االتفاق يحتوى على شرط إلى أحد األعضاء  وأشار -102

 التيتكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبدائل للهيدروكلوروفلوروكربون، ستكون هناك حاجة لرصد توافر البدائل 

ق تحقيق حد أقصي أنه نظرا لمناقشة السياسة بشأن طرإلى شارة تحد إلى أدنى حد من اآلثار على المناخ. وتمت اإل

)أ( 1من الفوائد على المناخ من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد، الواردة تحت البند 

 من جدول األعمال، لم يعد ضروريا تضمين هذا الشرط في االتفاق.

  اللجنة التنفيذية: قررتو -101

من خطة إدارة إزالة المواد ، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى الموافقة )أ(

لخفض استهالك المواد  0215إلى  0210الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنتيغوا وباربودا للفترة من 

دوالر أمريكي،  517722في المائة من خط األساس، بمبلغ  12الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 نيب،دوالرا أمريكيا لليو 67701زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

طن من قدرات  2.3بموافقة حكومة أنتيغوا وباربودا على أن يكون خط األساس البالغ  اإلحاطة علما )ب(

طن من قدرات استنفاد األوزون  2.5استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

والي بموجب المادة على الت 0212و 0221 لعاميطن من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه  2.1و

من بروتوكول مونتريال، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد  7

  الهيدروكلوروفلوروكربونية،
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طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  2.23خصم  ) (

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك 

على مشروع االتفاق بين حكومة أنتيغوا وباربودا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في  الموافقة )د(

 بهذا التقرير؛ الخامس عشراستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما هو موضح في المرفق 

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

دوالرا  457852الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنتيغوا وباربودا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

 دوالرا أمريكيا لليونيب. 57161أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 (66/00)المقرر 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(البوسنه والهرسك: خطة إدارة إزالة المواد 

 )اليونيدو(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/30عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -100

 .على تحويالت المرحلة الثانية )ب(62/44أثار األعضاء عددا من القضايا بما في ذلك تطبيق المقرر و -103

  اللجنة التنفيذية: قررتعقب مشاورات في فريق اتصال غير رسمي، و -104

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة )أ(

المواد لخفض استهالك  0202إلى  0210الهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنه والهرسك للفترة 

دوالرا أمريكيا  153 084في المائة من خط األساس بمبلغ  35بنسبة  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

 دوالرا أمريكيا لليونيدو على أن يكون من المفهوم أن: 496 71 زائدا تكاليف الدعم البالغة

 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد دوالر أمريكي قدمت لتناول استهالك  082 222مبلغ  (1)

إعماال للمقرر  0202في المائة في عام  35نسبة خفض تبلغ  في قطاع خدمة التبريد لتحقيق

 ؛62/44

دوالرا أمريكيا للعنصر االستثماري وما يرتبط به من عنصر  673 084قدم مبلغ  (0)

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  5.76المساعدة التقنية إلزالة 

وليوريثان وتصنيع معدات الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاعي رغاوي الب

 التبريد التجاري؛

بأن حكومة البوسنه والهرسك قد وافقت على أن تحدد نقطة البداية للخفض التجميعي  اإلحاطة علما )ب(

طن من قدرات استنفاد  4.7المستدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، بخط األساس البالغ 

طن  3.5طن من قدرات استنفاد األوزون و 5.7لي البالغ األوزون محسوبا باستخدام االستهالك الفع

من  7على التوالي بموجب المادة  0212و 0221من قدرات استنفاد األوزون أبلغت عن عامي 

-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.47بروتوكول مونتريال زائدا 

طن من قدرات  8.17ب المتضمن في نظم البوليوالت سابقة الخلط المستوردة مما يسفر عن 141

 استنفاد األوزون؛
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بالتزام حكومة البوسنه والهرسك بفرض حظر على الواردات من  اإلحاطة علما ) (

ال نقي والمتضمن في البوليوالت سابقة الخلط في موعد ب ال141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ؛0216يناير/ كانون الثاني  1 زيتجاو

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  6.58خصم  )د(

 البداية للخفض التجميعي المستدام الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون؛

االتفاق بين حكومة البوسنه والهرسك واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهالك  على مشروع الموافقة )ه(

 بهذا التقرير؛ السادس عشرعلى النحو الوارد في المرفق  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

على الشريحة األولى من المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  )و(

 631,282بها من خطة التنفيذ بمبلغ  طوما يرتبالهيدروكلوروفلوروكربونية للبوسنه والهرسك 

 دوالرا أمريكيا لليونيدو. 47,346 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة

 (66/34)المقرر 

 الم: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(بروني دار الس

 (ياليوئنديب)اليونيب/

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/31عرض الرئيس الوثيقة  -105

  اللجنة التنفيذية: قررتو -106

على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  ،من حيث المبدأ ،الموافقة )أ(

لخفض استهالك المواد  0202-0210الهيدروكلوروفلوروكربونية لبروني دار السالم للفترة 

دوالر أمريكي  3527672في المائة من خط األساس بمبلغ  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

دوالرا أمريكيا لليونيب  037712وكالة البالغة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم ال 1837222ويشمل 

 ؛يلليوئنديب 117882دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1307222و

أن حكومة بروني دار السالم قد وافقت على أن تكون نقطة بدايتها للخفض المجمع المستدام  مالحظة ب( )

طن من قدرات استنفاد  6.27ط أساس يبلغ في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خ

 6.85طن من قدرات استنفاد األوزون و 5.32األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

من  7على التوالي بموجب المادة  0212و 0221طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعامي 

 مونتريال؛ بروتوكول

استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة طن من قدرات  0.14خصم   ( )

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

على مشروع االتفاق بين حكومة بروني دار السالم واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك  الموافقة د( )

 بهذا التقرير؛  السابع عشرنية، بصيغته الواردة في المرفق المواد الهيدروكلوروفلوروكربو
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على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو  الموافقة (ه)

دوالرا أمريكيا ويشمل  1167540كربونية لبروني دار السالم وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دوالرا أمريكيا لليونيب  157112ائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي ز 1037222

 .يلليوئنديبدوالر أمريكي  47750دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  507822و

 (66/01)المقرر 

 )اليونيب( الشريحة األولى( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، :جيبوتي

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/36عرض الرئيس الوثيقة  -107

  اللجنة التنفيذية: وقررت -108

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو الموافقة )أ(

 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد لخفض استهالك  0202إلى  0210كربونية لجيبوتي للفترة 

دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم  164,500في المائة من خط األساس بمبلغ قدره  35بنسبة 

 دوالرا أمريكيا لليونيب؛ 21,385الوكالة البالغة 

أن حكومة جيبوتي قد وافقت على أن تحدد نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في  مالحظة )ب(

طن من قدرات استنفاد األوزون  0.65ساس البالغ استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، خط األ

طن من  0.66طن من قدرات استنفاد األوزون و 0.63محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

من  7على التوالي بموجب المادة  0212وعام  0221قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنهما لعام 

 بروتوكول مونتريال؛

ات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة طن من قدر 0.24 خصم ) (

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون؛

على مشروع االتفاق بين حكومة جيبوتي واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهالك المواد  الموافقة )د(

 التقرير؛هذا ب الثامن عشرالهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المشار إليه في المرفق 

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

دوالر أمريكي، زائدا  81,000الهيدروكلوروفلوروكربونية لجيبوتي، وخطة التنفيذ المقابلة بمبلغ 

 دوالرا أمريكيا لليونيب؛ 10,530تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 ين في أقرب وقت ممكن.حث حكومة جيبوتي على التصديق على تعديل بيج )و(

 (66/06)المقرر 

 موزامبيق: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 )اليونيب/اليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/42عرض الرئيس الوثيقة  -101

 :اللجنة التنفيذية وقررت -132
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األولى من خطة إدارة إزالة المواد ، من حيث المبدأ، على المرحلة الموافقة )أ(

لخفض استهالك المواد  0202إلى  0210الهيدروكلوروفلوروكربونية لموزامبيق للفترة من 

دوالرا  341 152في المائة من خط األساس، عند مبلغ  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 01 452لوكالة البالغة دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم ا 165 222أمريكيا يتألف من مبلغ 

 13 522دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  152 222دوالرا أمريكيا لليونيب ومبلغ 

 دوالر أمريكي لليونيدو؛

أن حكومة موزامبيق قد وافقت على وضع نقطة بدايتها إلجمالي التخفيض المستدام في  مالحظة )ب(

طن من قدرات استنفاد  6.5ربونية خط أساس مقداره استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروك

طن من قدرات  8.7طن من قدرات استنفاد األوزون و 4.3األوزون، محسوبا باستخدام استهالك 

من  7على التوالي، عمال بالمادة  0212وعام  0221استنفاد األوزون تم اإلبالغ عنها عن عام 

 بروتوكول مونتريال؛

استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  طن من قدرات 0.07خصم  ) (

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

على مشروع االتفاق بين حكومة موزامبيق واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك  الموافقة )د(

 ؛التقرير ابهذ التاسع عشرربونية كما هو موضح في المرفق المواد الهيدروكلوروفلوروك

أمانة الصندوق، في حالة تعديل استهالك خط أساس المتثال موزامبيق على أساس بيانات مطالبة  )ه(

ألف من االتفاق إلدرا  أرقام الحد األقصى من االستهالك المسموح به، -0تحديث التذييل ب، 7المادة 

وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل 

 الية؛ يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤهل، مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة الت

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

دوالرا أمريكيا  106 152الهيدروكلوروفلوروكربونية لموزامبيق وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

 لليونيب ومبلغ 5 022دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  42 222يتألف من مبلغ 

 دوالرا أمريكيا لليونيدو. 6 752دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  75 222

 (66/02)المقرر 

  : خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(نيبال

في التصديق على تعديل كوبنهاغن، نتيجة المناقشة المتعلقة بتقرير اليونيب عن التقدم الذي أحرزته نيبال  -131

نظرت اللجنة التنفيذية في الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال التي ووفق 

عليها من حيث المبدأ في االجتماع الثاني والستين والتي كان فيها التصديق على تعديل كوبنهاغن شرطا لصرف 

 (.184-181ظر الفقرات شريحتها األولى )ان

 اللجنة التنفيذية: وقررت -130

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال بأن المرحلة األولى مناإلحاطة علما  )ا(

لخفض  0202-0212للفترة  التنفيذيةللجنة  ووفق عليها من حيث المبدأ في االجتماع الثاني والستين

 033 142في المائة من خط األساس، بمبلغ  35بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك 

دوالرا  16 382دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  106 222دوالرا أمريكيا، ويشمل 
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دوالرا أمريكيا  7 562دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  48 222أمريكيا لليونيب و

 نديبي؛لليوئ

نقطة بدايتها  أن تكونر من جديد أن حكومة نيبال وافقت في االجتماع الثاني والستين على اتكر )ب(

سقف االستهالك هي إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

هذا الرقم إلى وال يتسند طن من قدرات استنفاد األوزون،  1.07الرسمي الذي حدده البلد وقدره 

 ؛0212 وأ 0221االستهالك التقديري لعام 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  2.64خصم  ) (

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك  نيبالعلى مشروع االتفاق بين حكومة  الموافقة )د(

 ؛التقرير ابهذ العشرينالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما هو موضح في المرفق 

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

 ،دوالرا أمريكيا 116 172بمبلغ  وخطة التنفيذ ذات الصلة لنيبالالهيدروكلوروفلوروكربونية 

أمريكيا  دوالرا 8 112زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 63 222مبلغ  ويشمل

دوالرا أمريكيا  3 782زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،دوالر أمريكي 40 222ومبلغ لليونيب، 

إلى أمانة الصندوق المتعدد األطراف  لليوئنديبي، شريطة عدم الصرف إال بعد وصول تأكيد رسمي

يفيد بأن البلد قدم صكوك التصديق على تعديل كوبنهاغن الخاصة به لدى وديع األمم المتحدة 

 بنيويورك.

 (66/02)المقرر 

 نيكاراغوا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 )اليونيب/اليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/43رض الرئيس الوثيقة ع -133

  اللجنة التنفيذية: وقررت -134

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة )أ(

في  35لتحقيق التخفيض بنسبة  0202إلى  0210الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيكاراغوا للفترة من 

دوالر  3647202المائة من خط األساس في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 

دوالر أمريكي  147242الر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دو 1287222أمريكي، يشمل 

دوالر أمريكي  117182دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  0007222لليونيب، و

 :هأن على اسا الفهملليونيدو، 

نية دوالر أمريكي للتعامل مع استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربو 3157222تم تقديم  (1)

بما يتسق  0202في المائة في عام  35نسبته تصل في قطاع خدمة التبريد لتحقيق تخفيض 

 ؛62/44مع المقرر 

أطنان من قدرات  2.31دوالر أمريكي لعنصر المساعدة التقنية إلزالة  157222تم تقديم  (0)

 استنفاذ األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع الرغاوي؛
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أطنان من قدرات  6.8خط األساس البالغ  يكون أن بأن حكومة نيكاراغوا وافقت على اإلحاطة علما )ب(

أطنان من قدرات استنفاذ  6.2استنفاذ األوزون المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

على التوالي  0212و 0221أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه ألعوام  7.5األوزون و

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من  2.31من بروتوكول مونتريال، زائد  7بموجب المادة 

لخلط، مما يؤدي إلى ب في أنظمة البوليوالت المستوردة المسبقة ا141-الهيدروكلوروفلوركربون

 استهالك في المستدام التخفيض إلجمالي البداية أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، هو نقطة 7.11

 البلد؛ في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد

ب، سواء 141-بتعهد حكومة نيكاراغوا بحظر واردات الهيدروكلوروفلوروكربون اإلحاطة علما ) (

 ؛0217يناير/ كانون الثاني  1يوالت المسبقة الخلط، في موعد أقصاه كانت نقية أو في البول

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  0.61خصم  )د(

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

على مشروع االتفاق بين حكومة نيكاراغوا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك  الموافقة )ه(

 ؛التقرير ابهذ الحادي والعشرينالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما هو موضح في المرفق 

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

دوالر أمريكي،  1487105الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيكاراغوا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دوالر أمريكي لليونيب،  47142دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  38,000

 دوالر أمريكي لليونيدو؛ 87685تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي زائد 167522و

 حث حكومة نيكاراغوا على التصديق على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال في أقرب وقت ممكن. )ز(

 (66/39)المقرر 

دو )اليوني خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى( :النيجر

 واليونيب(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/44عرض الرئيس الوثيقة  -135

  اللجنة التنفيذية: وقررت -136

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة )أ(

في  35لتحقيق التخفيض بنسبة  0202إلى  0210الهيدروكلوروفلوروكربونية للنيجر للفترة من 

دوالر  6177105األساس في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية، بمبلغ المائة من خط 

دوالر  017375دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  0857222أمريكي، يتألف من 

دوالر  357752دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  0757222أمريكي لليونيدو، و

 أمريكي لليونيب؛

طن من  16.2أن حكومة النيجر وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ باإلحاطة علما  )ب(

طن من قدرات استنفاد  16.2قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

 بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 0221األوزون المبلغ عنه لعام 

من بروتوكول  7بموجب المادة  0212طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام  16.2و
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مونتريال، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

نقطة  طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 5.62خصم  ) (

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

على مشروع االتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك  الموافقة )د(

 ر؛التقريهذا ب الثاني والعشرينالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما هو موضح في المرفق 

أمانة الصندوق، في حال تعديل خط أساس االستهالك الخاص بالنيجر بناء على بيانات المادة  مطالبة )ه(

أ من االتفاق ليشمل األرقام المراجعة لخط األساس بمجرد الموافقة -0المراجعة، بتحديث التذييل  7

 عليها من جانب األطراف في بروتوكول مونتريال؛

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

دوالر أمريكي،  3217105الهيدروكلوروفلوروكربونية للنيجر وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ 

دوالر أمريكي لليونيدو،  137105دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1757222تشمل 

 دوالر أمريكي لليونيب. 137222ي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريك 1227222و

 (66/03)المقرر 

 خطط قطاعية/خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير ذات حجم االستهالك المنخفض 

 )اليونيدو( الشريحة األولى(الجزائر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/26عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -137

ب المستخدم كمذيب في غسل دوائر 141-أثيرت بعض القضايا فيما يتعلق بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون -138

د يحدثه طلب الجزائر األثر الذي قوالتبريد المقرر تحويلها إلى استخدام مذيبات قائمة على الهيدروفلوروكربون، 

تغيير خط األساس على خفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يتجاوز أهداف التخفيض المحددة لعام 

األطراف المهتمة باألمر، تمكنت ممثلة األمانة من تقديم إيضاح بشأن كلتا بين . وعقب مناقشة غير رسمية 0215

ب كمذيب اقتُرحت الرتفاع معدل انبعاثاته، 141-تخدام الهيدروكلوروفلوروكربونالمسألتين. فأشارت إلى أن إزالة اس

وأن استخدام التكنولوجيا البديلة المقترحة في دائرة مغلقة يقلل من تأثيرها المناخي. وأضافت أن الحكومة بإزالة هذا 

كما ستقوم الوكالة  .0216ي يناير/كانون الثان 1ب بحلول 141-االستخدام تلتزم بحظر الهيدروكلوروفلوروكربون

أما فيما يتعلق بخط األساس، فقد  بتقييم تكنولوجيات أخرى غير قائمة على الهيدروفلوروكربون خالل تنفيذ المشروع.

أوضحت أنه في حال عدم موافقة األطراف في بروتوكول مونتريال على تغيير خط أساس االمتثال، فإن المرحلة 

في المائة من  35لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستخفض استهالك هذه المواد بنسبة األولى من خطة إدارة إزالة ا

 .0217إلى  0212في المائة خالل الفترة من  02، بدال من نسبة 0202خط األساس بحلول العام 

  اللجنة التنفيذية: قررتالمناقشة،  وعقب -131

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة )أ(

لخفض استهالك هذه المواد بنسبة  0217إلى  0212الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر للفترة من 

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 777 151في المائة من خط األساس، بمبلغ  02

طن من قدرات استنفاد  0.42مريكيا لليونيدو، وأن تالحظ أن مشروع إزالة دوالرا أ 133 347

ب المستخدم في تصنيع رغاوي العزل من 141-األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون
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دوالرا أمريكيا، زائدا  015 382البوليوريثان الصلب للثالجات المنزلية في مؤسسة كريستور بمبلغ 

دوالرا أمريكيا لليونيدو، قد سبقت الموافقة عليه في االجتماع  11 384تكاليف دعم الوكالة البالغة 

وأدِر  الحقا في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  0212للجنة التنفيذية في عام الثاني والستين 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 بما يلي: اإلحاطة علما )ب(

)أ( أعاله، يبلغ إجمالي التمويل للمرحلة األولى  الفرعية ةأنه بالمبالغ المشار ليها في الفقر  (1)

دوالرا  1 113 331من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر 

 دوالرا أمريكيا؛  150 731أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

طن من قدرات  32.0 أن حكومة الجزائر قد وافقت على أن يكون خط األساس البالغ (0)

طن من قدرات  32.0البالغ الفعلي استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك 

من بروتوكول  7بموجب المادة  0212و 0221استنفاد األوزون المبلغ عنه لعامي 

-أطنان من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 5.36مونتريال، زائدا 

طنا  35.56في أنظمة البوليوالت المستوردة سابقة الخلط، مما ينتج عنه ب الموجود 141

من قدرات استنفاد األوزون، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالكها من 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

ل كما تم أنه في حالة موافقة أطراف بروتوكول مونتريال على تغيير خط األساس لالمتثا (3)

حسابه في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن نقطة البداية إلجمالي 

طنا من قدرات  67.47التخفيض في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستكون 

من قدرات استنفاد األوزون هي خط األساس المنقح لالمتثال  60.11استنفاد األوزون )أي 

ب 141-أطنان من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 5.36زائدا 

 الموجود في أنظمة البوليوالت المستوردة سابقة الخلط(؛

أنه في حال عدم موافقة األطراف في بروتوكول مونتريال على تغيير خط األساس  (4)

وكلوروفلوروكربونية، لالمتثال على النحو الوارد حسابه في خطة إدارة إزالة المواد الهيدر

 فإن المرحلة األولى من هذه الخطة ستخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وسينقح االتفاق بين حكومة  0202في المائة من خط األساس بحلول عام  35بنسبة 

 الجزائر واللجنة التنفيذية وفقا لذلك؛

د الهيدروكلوروفلوروكربونية من طن من قدرات استنفاد األوزون من الموا 0.42خصم  (5)

نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك هذه المواد للمشروع الموافق عليه في 

طنا من  10.28خصم كمية إضافية مقدارها االتفاق على االجتماع الثاني والستين، و

رحلة األولى من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ الم

 الخطة؛

ب السائب 141–أن حكومة الجزائر قد التزمت بحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون (6)

عند استكمال تحويل مؤسسة كريستور وتنفيذ عملية  0216يناير/كانون الثاني  1بحلول 

  بديلة لتنظيف دوائر التبريد؛
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زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إ (7)

، اقتراحا بتحقيق خفض في المواد 0215ال تمنع الجزائر من أن تقدم، قبل عام 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية يتجاوز الخفض المعالج في المرحلة األولى من الخطة؛

ستهالك المواد على مشروع االتفاق بين حكومة الجزائر واللجنة التنفيذية لخفض ا الموافقة ) (

 بهذا التقرير؛ الثالث والعشرينالهيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق 

أمانة الصندوق، في حالة ما إذا تم تعديل خط األساس لالستهالك المتثال الجزائر على  مطالبة )د(

قام الحد األقصى من ألف في االتفاق إلدرا  أر–0تحديث التذييل بالمنقحة،  7أساس بيانات المادة 

االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات أقصى استهالك 

 مسموح به؛ 

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

دوالرا أمريكيا  1 513 862الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر، وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ 

 دوالرا أمريكيا لليونيدو. 111 542زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 (66/41)المقرر 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(األرجنتين: خطة إدارة 

 )اليونيدو/البنك الدولي/ إيطاليا(

، مشيرة إلى أن حكومة األرجنتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/28عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -142

، 0228روفلوروكربونية المبلغ عنه لعام تطلب تغيير نقطة البداية المحددة استناداً إلى استهالك المواد الهيدروكلو

. كما تقترح األرجنتين إزالة 0212-0221لتكون نقطة البداية لخط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

في المائة من خط أساس االستهالك في المرحلة األولى وتوافق على خفض قيمة طلب التمويل باستعمال  12أكثر من 

والر أمريكي من الرصيد المتبقي من الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، بدون د 822 222مبلغ 

 خفض الكمية الطنية من نقطة البداية لهذا المبلغ بالتحديد.

وعلى الرغم من أن اللجنة التنفيذية أبدت تعاطفها مع األرجنتين ألنها اختارت أن تقدم أول مشروع لها إلزالة  -141

دروكلوروفلوروكربونية مبكراً وبالتالي اختارت نقطة بداية قبل تحديد خط األساس، فقد كان لعدد من المواد الهي

األعضاء رأياً قاطعاً يفيد بأنه ال يوجد حكم يسمح للبلدان بتعديل نقطة البداية التي تختارها، بعد أن تشير بيانات عامي 

د األعضاء إلى أن المزيج من إزالة االستهالك في قطاع إلى مستويات أعلى من االستهالك. وأشار أح 0212و 0221

التبريد وتكييف الهواء إلى جانب السياسة الصارمة بشأن استبدال األجهزة سيكون كافياً لكي تمتثل األرجنتين 

 اللتزاماتها على المدى الطويل.

لمرحلة األولى، فإن في المائة من خط أساس االستهالك في ا 12وفيما يتعلق بالمقترح بإزالة أكثر من  -140

 االلتزام بمستوى أعلى من البلد مرغوب فيه.

  اللجنة التنفيذية: قررتعضاء المهتمين باألمر، األوبعد مناقشة غير رسمية بين  -143

من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة، )أ(

لخفض استهالك المواد  0217إلى  0212الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين للفترة 

دوالر  071107583في المائة من خط األساس، بمبلغ  17.5الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

دوالر  847375ائد تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي ز 171057222أمريكي ويشمل 

دوالر  687516دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1147610أمريكي لليونيدو، و
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طن من قدرات استنفاد األوزون من  53.46أمريكي للبنك الدولي، مع مالحظة أن مشروع إزالة 

تكييف الهواء للغرف والوحدات بمبلغ  في قطاع تصنيع معدات 00-الهيدروكلوروفلوروكربون

دوالر أمريكي لليونيدو  6307666دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  874357540

دوالر أمريكي لحكومة  317222دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3227222و

 0212في عام  الستين للجنة التنفيذيةإيطاليا، كانت قد تمت الموافقة عليه في االجتماع الحادي و

 في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ في وقت الحق وأدر  

)أ( أعاله، يبلغ التمويل اإلجمالي للمرحلة  الفرعية أنه بالمبالغ المشار إليها في الفقرةباإلحاطة علما  )ب(

دوالر  1277757154واد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين األولى من خطة إدارة إزالة الم

 دوالر أمريكي؛  8047637أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

نقطة البداية إلجمالي في االتفاق مع اللجنة التنفيذية  نقحتأن حكومة األرجنتين باإلحاطة علما  ) (

طن من قدرات  356.1وروفلوروكربونية من التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكل

 طن من قدرات استنفاد األوزون؛ 377.51استنفاد األوزون إلى 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  53.46خصم باإلحاطة علما  )د(

الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام من استهالك المواد 

وخصم  واالتفاق لوروكربونية للمشروع الموافق عليه في االجتماع الحادي والستينالهيدروكلوروف

طن إضافية من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ  32.27

 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

ى المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد أن الموافقة علباإلحاطة علما  )ه(

إلزالة كميات من  0215الهيدروكلوروفلوروكربونية ال يحول دون تقديم األرجنتين لمقترح قبل عام 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتجاوز تلك المزالة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة األرجنتين واللجنة التنفيذ لتخفيض استهالك المواد  )و(

 بهذه الوثيقة؛  الرابع والعشرينالهيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق 

على الشريحة األولى من المرحلة األول من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة )ز(

دوالر  177027222لوروكربونية لألرجنتين وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ الهيدروكلوروف

دوالر أمريكي  51,404دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  685,388أمريكي، ويشمل 

دوالر أمريكي للبنك  68,596دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  914,612لليونيدو، و

 الدولي؛

على إعادة تخصيص المبالغ المتبقية من الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية  الموافقة )ح(

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو كما وافقت عليه حكومة األرجنتين  8227222وهي 

 .المقدمةوفقا لخطة التنفيذ 

 (66/07)المقرر 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(كوت ديفوار: خطة إدارة إزالة 

 )اليونيب/اليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/34عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -144
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أبدى بعض األعضاء مالحظات على عدم قيام كوت ديفوار بعد بالتصديق على تعديل بيجين وتساءلوا عما و -145

على خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان أخرى في نفس الموقف. إذا كانت قد تمت الموافقة 

 وأُبلٍغ االجتماع بأنه تمت بالفعل الموافقة على خطط من هذا القبيل فيما سبق.

  اللجنة التنفيذية: قررتو -146

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة )أ(

لخفض استهالكها من المواد  0202إلى  0210دروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار للفترة الهي

 0 224 371في المائة من قيمة خط األساس، وذلك بمبلغ  35الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 121 631الوكالة البالغة  زائد تكاليف دعمدوالرا أمريكيا،  125 742دوالرا أمريكيا، يشمل 

دوالر أمريكي مضافا إليها تكاليف دعم الوكالة البالغة  102 222مريكيا لليونيب، ودوالرا أ

  دوالر أمريكي لليونيدو؛ 61 222

طن من  63.8بأن حكومة كوت ديفوار قد وافقت على أن يكون خط األساس البالغ  اإلحاطة علما ( )ب

طن من  61.7وقدره  0221لعام قدرات استنفاد األوزون، المحسوب باستخدام االستهالك الفعلي 

طن من قدرات استنفاد األوزون،  65.1وقدره  0212قدرات استنفاد األوزون واستهالك العام 

من بروتوكول مونتريال، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في  7المبلغ عنه وفقا للمادة 

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا البلد؛

طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  00.33خصم  () 

  البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

على مشروع االتفاق بين حكومة كوت ديفوار واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  الموافقة )د(

 بهذا التقرير؛ الخامس والعشرينهيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق ال

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

دوالرا  774 762الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دوالرا أمريكيا  32 062دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  052 222أمريكيا، يشمل 

دوالر أمريكي  34 522دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  462 222لليونيب، و

 ؛لليونيدو

 حث حكومة كوت ديفوار على التصديق على تعديل بيجين بأسرع ما يمكن. )و(

 (66/43)المقرر 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى( غينيا: خطة

 )اليونيب/اليونيدو(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/37 عرضت ممثلة األمانة الوثيقة -147

في المائة لنظم التبريد الصناعي، وذهب إلى أن هذا قد  122علق أحد األعضاء على معدل التسرب البالغ و -148

 ود مشكلة كبيرة متعلقة بالخدمة وضرورة تزويد التقنيين بتدريب إضافي.يشير إلى وج

 اللجنة التنفيذية: قررتو -141



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 

 

46 

 

، من حيث المبدأ، المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة أ()

بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتخفيض استهالك المواد  0202إلى  0210في غينيا للفترة من 

دوالر  307 222دوالرات أمريكية، يشمل  713 512في المائة من خط األساس، بمبلغ  35

دوالر  302 222دوالرات أمريكية لليونيب، و 40 512الوكالة بمبلغ  زائد تكاليف دعمأمريكي، 

  يدو؛دوالر أمريكي لليون 04 222الوكالة بمبلغ  زائد تكاليف دعمأمريكي، 

طنا من قدرات استنفاد  00.6بموافقة حكومة غينيا على أن يكون خط األساس البالغ  اإلحاطة علما )ب(

طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام  01.8األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

من  7جب المادة ، الُمبلغ عنه بمو0212طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام  03.4و 0221

بروتوكول مونتريال، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا البلد؛

أطنان من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  7.11خصم   ()

 استهالك هذه المواد؛ البداية إلجمالي التخفيض المستدام في

على مشروع االتفاق بين حكومة غينيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استهالك المواد  الموافقة د()

 هذا التقرير؛ب السادس والعشرينالهيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق 

على الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد  الموافقة )ه(

دوالرا  068 252الهيدروكلوروفلوروكربونية في غينيا، وخطة التنفيذ السنوية المرتبطة بها، بمبلغ 

دوالرا أمريكيا  11 252الوكالة بمبلغ  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي،  85 222أمريكيا، يشمل 

دوالر أمريكي  10 222دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  162 222لليونيب، ومبلغ 

 لليونيدو؛

حكومة غينيا، خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  مطالبة )و(

إيالء أولوية عالية لتنفيذ مدونة لممارسات الخدمة الجيدة، وتعزيز بالهيدروكلوروفلوروكربونية، 

التقنية للفنيين في مجال خدمة التبريد من أجل الحد من معدل التسرب المرتفع لغازات التبريد القدرة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية خالل ممارسات الخدمة.

 (66/44)المقرر   

 الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 ب/ألمانيا()اليوئنديبي/اليوني

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/38عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -152

وفي المناقشة الالحقة، كان هناك تقدير عام للجهود التي تبذلها حكومة الهند والوكاالت المنفذة وروئي أن  -151

المرحلة الثانية في النهج العام جيد. غير أن عدداً من األعضاء أعربوا عن قلقهم إزاء مدى التأهيل للتمويل لتحويالت 

في المائة(؛ وارتفاع قيمة إمكانية االحترار العالمي  11.0البلد؛ والنسبة المئوية من خط األساس الذي يتعين إزالته )

لبعض البدائل المقترحة، وخاصة فيما يتعلق بجدوى التكاليف المتعلقة بأحكام التمويل الواردة في المقرر 

لمساعدة التقنية لشركات نظم بدون قيم قدرات استنفاد أوزون مرتبطة بها؛ (؛ وطلب تمويل كبير ل4)و()62/44

ودور المساعدة التقنية في قطاع الخدمة في وقف هذه الزيادة؛ والتقدم  0210الزيادة الواضحة في االستهالك في عام 

مليون دوالر أمريكي المتبقي من  1.4في تنفيذ السياسات واللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون؛ والرصيد البالغ 

 إزالة رابع كلوريد الكربون في الهند، الذي يمكن استعماله لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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ونظراً لعدد المسائل التي طرحت، وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال لمواصلة النظر في هذه  -150

 المسألة.

والذي أشار فيه إلى أنه تم معالجة جميع المسائل التي طرحتها  فريق االتصال تقريره ُمنظم وعقب تقديم -153

 اللجنة التنفيذية: قررت اللجنة التنفيذية،

، من حيث المبدأ، المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة أ()

 12بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتخفيض استهالك المواد  0215إلى  0210للفترة من  للهند

 ادوالر 18 438 412، يشمل ادوالرا أمريكي 03 211 537في المائة من خط األساس، بمبلغ 

 861 622، ولليوئنديبي ادوالرا أمريكي 1 380 887 البالغةالوكالة  زائد تكاليف دعم، اأمريكي

 1 114 422ولليونيب،  اأمريكي ادوالر 124 776 البالغةوكالة ال زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي، 

  ؛أللمانيا اأمريكي ادوالر 001 384 البالغةالوكالة  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي، 

طن من قدرات  1 628.0على أن يكون خط األساس البالغ  الهندبموافقة حكومة  اإلحاطة علما )ب(

من قدرات طن  1 617.6و 1 518.7استنفاد األوزون، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

من بروتوكول  7، الُمبلغ عنه بموجب المادة على التوالي 0212و 0221 ياستنفاد األوزون في عام

-لوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروف 83.25إضافة إلى مونتريال، 

طن من قدرات  1 611.05ب الموجود في نظم البوليول المستوردة سابقة الخلط، مما ينتج عن 141

هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد استنفاد األوزون 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا البلد؛

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  طن من قدرات استنفاد األوزون من 341.77خصم   ()

 البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك هذه المواد؛

 ؛أن الصندوق المتعدد األطراف لن يقدم أي تمويل آخر إلى شركات النظم في الهند مالحظة د()

لة األولى من أن حكومة الهند وافقت على تحويل جميع شركات رغاوى العزل في المرح مالحظة )ه(

 خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكي تستعمل تكنولوجيا السيكلوبينتان؛

لخفض استهالك المواد  ةالتنفيذيعلى مشروع االتفاق بين حكومة الهند واللجنة  الموافقة )و(

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو الوارد في المرفق السابع والعشرين بهذا التقرير؛

على الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد  الموافقة (ز)

الرا دو 10 065 282، وخطة التنفيذ المرتبطة بها، بمبلغ للهندالهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر  752 222 البالغةالوكالة  زائد تكاليف دعمدوالر أمريكي،  12 222 222أمريكيا، يشمل 

 50 388غة زائد تكاليف دعم الوكالة البال ،دوالر أمريكي 432 822، ومبلغ لليوئنديبيأمريكي 

غة زائد تكاليف دعم الوكالة البال ا،أمريكي ادوالر 105 450ومبلغ لليونيب،  اأمريكي ادوالر

 ا أللمانيا؛أمريكي ادوالر 126 442

 أن حكومة الهند أقرت بجميع التزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال وستلتزم بها. مالحظة )ح(

 (66/45)المقرر   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 

 

48 

 

 )فرنسا( كينيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/39عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -154

  اللجنة التنفيذية: وقررت -155

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو الموافقة )أ(

يف دعم دوالر أمريكي، زائد تكال 900,000، بمبلغ 0217إلى  0210كربونية لكينيا للفترة من 

دوالر أمريكي لحكومة فرنسا، لتحقيق تخفيض استهالك المواد  109,000الوكالة البالغة 

 في المائة من خط األساس؛ 01.1الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

طن من قدرات استنفاد األوزون،  50.0أن حكومة كينيا وافقت على أن يكون خط األساس  مالحظة )ب(

من بروتوكول مونتريال بمقدار  7هالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة المحسوب باستخدام االست

من قدرات استنفاد األوزون  41.6وبمقدار  0221طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  54.7

، هو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد 0212في عام 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من  11.22مية تبلغ خصم ك ) (

 نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  مالحظة )د(

، لتحقيق تخفيض في هذه المواد يتجاوز التخفيض الذي 0215ال تمنع كينيا من تقديم اقتراح قبل عام 

 تمت معالجته في المرحلة األولى من هذه الخطة؛

مة كينيا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استهالك المواد على مشروع االتفاق بين حكو الموافقة )ه(

 التقرير؛هذا ب الثامن والعشرينالهيدروكلوروفلوروكربونية، كما هو موضح في المرفق 

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

دوالر أمريكي، زائد  257,500يذ ذات الصلة، بمبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا وخطة التنف

 دوالر أمريكي لحكومة فرنسا؛ 31,186تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 حث حكومة كينيا على التصديق على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال في أقرب وقت ممكن. )ز(

 (66/06)المقرر 

)اليونيب  الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى الشريحة األولى( الكويت: خطة إدارة إزالة المواد

 واليونيدو(

 التي طرحت علىمسائل ال واشتملت. UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/40عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -156

المستوى العالي لإلزالة الي ينبغي تمويلها في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

من نقطة  الكويتالذي قامت به حكومة من استهالك هذه المواد  وفلوروكربونية، والخصم الطوعيالهيدروكلور

، والمستوى العالي الستهالك الفرد من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع اإلجمالي بدايتها للتخفيض

، بالرغم من التخفيضات العالية التي 0215الخدمة، وإمكانية تقديم البلد لطلب لتمويل المرحلة الثانية بحلول عام 

اقترحت بالفعل في إطار المرحلة األولى، وإعادة تخصيص األموال من خطة إدارة اإلزالة النهائية في الكويت إلى 

خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأدت طلبات عدد من األعضاء للمزيد من التوضيح إلى 
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خطة إدارة إزالة  الرئيسية التي أدخلت علىتعديالت ال وسلط الُمنظم الضوء علىغير رسمي. إنشاء فريق مناقشة 

إحداث تخفيض في التمويل العام للمشروع، وتخفيض في التمويل لكمية  :المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهي

نقطة من ي التخفيض الطوعي طن من قدرات استنفاد األوزون ف 12.13األطنان في قطاع الخدمة، وزيادة بمقدار 

من خطة إدارة اإلزالة النهائية في البلد إلى خطتها  0487111البداية للتخفيض اإلجمالي في البلد، وتحويل مبلغ وقدره 

 طن من قدرات استنفاد األوزون. 3.23إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع ما يصاحبها من إزالة 

 اللجنة التنفيذية: قررتيق االتصال تقريره، فر ُمنظموعقب تقديم  -157

من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  ،الموافقة )أ(

لخفض استهالك  0218إلى  0210( للكويت للفترة من HPMPالهيدروكلوروفلوروكربونية )

 171247677في المائة من خط األساس بمبلغ  39.2بنسبة  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

 124,730 دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,043,000دوالرا أمريكيا تتألف من 

 6447606دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  878617677دوالرا أمريكيا لليونيب، و

 دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

ن حكومة الكويت قد وافقت على أن تحدد نقطة بدئها للتخفيض اإلجمالي المستدام من أ مالحظة )ب(

طن بقدرات استنفاد  418.60بخط األساس البالغ  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد استهالك 

طن بقدرات استنفاد األوزون  398.11األوزون، حسب باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

على التوالي بموجب  0212و 0221استنفاد األوزون أبلغت عن عامي طن بقدرات  439.09و

طن بقدرات استنفاد األوزون من  10.64من بروتوكول مونتريال زائدا  7المادة 

ب المتضمنة في نظم البوليول السابق الخلط المستورد مما يسفر 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 طن بقدرات استنفاد األوزون؛ 429.24عن 

-قد التزمت بقصر كمية الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربونالكويت أن حكومة  مالحظة ) (

ب المصدر في البوليوالت السابقة 141-ب على المستوى الحالي للهيدروكلوروفلوروكربون141

طن بقدرات استنفاد األوزون بمجرد تحويل قطاع رغاوي البوليوريثان  32.49الخلط البالغة 

 األنشطة في قطاع الخدمة في المرحلة األولى؛واستكمال تنفيذ 

المواد  في استهالك طوعية أكثر من حكومة الكويت للتخفيض التزاماتفي  النظر )د(

في قطاع الخدمة، إن أمكن، في المراحل القادمة من خطة إدارة إزالة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

بقدرات استنفاد األوزون من نقطة البدء للتخفيض اإلجمالي المستدام من طن  031.15خصم  )ه(

 استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون؛

أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستعالج أهداف  تأكيد )و(

 ؛0202تخفيضات البلد بعد التزام التخفيض في عام 

روع االتفاق بين حكومة الكويت واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد على مش الموافقة )ز(

 بهذا التقرير؛ التاسع والعشرينالهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق 

على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكويت  الموافقة )ح(

دوالر أمريكي  277,000دوالرا أمريكيا تتألف من  4,112,885علقة بها بمبلغ وخطة التنفيذ المت

دوالرا أمريكيا  3,537,450دوالرا أمريكيا لليونيب، و 33,126زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 دوالرات أمريكية لليونيدو؛ 265,309زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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 220,000على إعادة تخصيص التمويل المتبقي من خطة إدارة اإلزالة النهائية البالغ  الموافقة )ط(

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  28,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لليونيب و

في إطار خطة إدارة اإلزالة النهائية إعماال حكومة الكويت عليه  الذيالوكالة لليونيدو على النحو 

 طط التنفيذ المقدمة.لخ

 (66/02)المقرر 

 )اليونيدو( السودان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى، الشريحة األولى(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/46عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -158

  اللجنة التنفيذية: قررتو -151

، من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة )أ(

لخفض استهالك المواد  0217إلى  0212الهيدروكلوروفلوروكربونية في السودان خالل الفترة من 

دوالر  4227222في المائة من خط األساس، بتكلفة مقدارها  32الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

دوالر أمريكي لليونيدو، مع مالحظة أنه قد تم  327222م الوكالة البالغة أمريكي زائدا تكاليف دع

الموافقة على مشروع إزالة  0212للجنة التنفيذية المنعقد في عام بالفعل في االجتماع الثاني والستين 

ب المستخدم 141–طن من المواد المستنفدة لألوزون الناتجة عن الهيدروكلوروفلوروكربون 11.87

رغاوي البوليوريثين الصلبة في تصنيع الثالجات المنزلية والثالجات التجارية وألوح عزل  إنتا في 

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف  172567341البوليوريثين المركبة في أربع شركات، بتكلفة مقدارها 

ة إدارة دوالرا أمريكيا لليونيدو، الذي أدر  في المرحلة األولى من خط 717006دعم الوكالة بمقدار 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛.

 :مالحظة )ب(

أنه بإضافة المبالغ المشار إليها في الفقرة )أ( أعاله، يكون التمويل اإلجمالي للمرحلة  (1)

األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السودان هو 

 دوالرا أمريكيا؛ 1217006دعم الوكالة بمقدار  دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف 174567341

أن حكومة السودان قد وافقت على أن تكون نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في  (0)

طن من المواد  52.62 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو خط اساس يبلغ

من بروتوكول مونتريال،  7 بموجب المادة 0221المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في عام 

والتي كانت آخر البيانات المتاحة عند الموافقة على المشروع الجامع إلزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الثاني والستين؛

طن من المواد المستنفدة لألوزون من المواد الهيدروكلوروفلورو كربونية  11.87تخفيض  (3)

جمالي التخفيض المستدام الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية إل

طن أخرى من  4.08وفقا للمشروع الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين، وخفض 

المواد المستنفدة لألوزون الناتجة عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، نتيجة 

 ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدار
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أن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (4)

، اقتراحا لتخفيض استهالك المواد 0215ال تعفي السودان من أن يقدم، قبل عام 

ولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية بأكثر مما هو وارد في المرحلة األ

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

على مشروع االتفاق بين حكومة السودان واللجنة التنفيذية بشأن تخفيض استهالك المواد  الموافقة ) (

 بهذا التقرير؛ الثالثينالهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق 

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

دوالر  0527222الهيدروكلوروفلوروكربونية في السودان، وخطة التنفيذ ذات الصلة، بمبلغ 

 دوالرا أمريكيا لليونيدو. 187752أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمقدار 

 (66/02)المقرر 

 )البنك الدولي( لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى الشريحة األولى(تايلند: خطة إدارة إزالة ا

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/47عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -162

وأثار األعضاء عددا من المسائل التي تتطلب مناقشة إضافية، بما فيها النسبة العالية لخط األساس التي ينبغي  -161

والتحويل المخطط لغاز التبريد  ؛في المائة 12التزام بتخفيض إضافي يزيد على  أن يعالجها المشروع بدون

HFC-410a ؛بدال من استخدام بديل له قدرة أقل على إحداث االحترار العالمي في قطاع تصنيع تكييف الهواء 

 طاع الرغاوى؛المستخدم في ق ب141-وأ كأحد البدائل للهيدروكلوروفلوروكربون045-واختيار الهيدروفلوروكربون

التي  0215ية التحويل بعد عام استراتيجو ؛والمساعدة التقنية للخدمة بعد البيع ؛والقيمة الضعيفة نسبيا لفاعلية التكاليف

والنقص النسبي لألنشطة في قطاع خدمة  ؛وتحويالت المرحلة الثانية ؛قد تنطوي على شركات تنشئ مخزونات

غير الرسمية مسائل أخرى ينبغي  المناقشاتى إنشاء فريق اتصال. وأظهرت التبريد. ووافقت اللجنة التنفيذية عل

 توضيحها وتتطلب إجراء مشاورات بين الوكالة المنفذة والبلد.

المواد تأجيل النظر في خطة إدارة إزالة اللجنة التنفيذية  قررتفريق االتصال تقريره،  ُمنظموعقب تقديم  -160

إلى االجتماع السابع والستين للجنة  ى، الشريحة األولى( البنك الدولي)المرحلة األول يةالهيدروكلوروفلوروكربون

 .التنفيذية

 (66/02)المقرر 

 من جــــدول األعمال: توفير معلومات عن تحويالت المرحلة الثانية 11البند 

ذلك الشروط التي وقعت معلومات عن التحويالت السابقة التي مولها الصندوق المتعدد األطراف، بما في  )أ(

 بشأن إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 5بموجبها االتفاقات مع بلدان المادة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/49عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -163

ه أنعلى وأعرب أعضاء كثيرون عن تقديرهم لجودة المعلومات والتفاصيل في الوثيقة. وحث أحد األعضاء  -164

، على أن تقوم بذلك ب141-سياسة حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون تدخلالحكومات التي لم  غي تشجيعبين

سابقة الخلط. وأشار عضو آخر إلى أنه حتى  تالبوليوالنظرا ألن الصندوق المتعدد األطراف لم يتطلب رصد وتتبع 

ب، فال يضمن ذلك 141-روكربونإذا وافقت الحكومات المعنية على التزامات بحظر واردات الهيدروكلوروفلو
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ب في 141-التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية لمشروعات تحويالت المرحلة الثانية إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة، والتي سيتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة. تالبوليوال

  اللجنة التنفيذية: قررتو -165

 عن معلومات على تحتوي التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/49 بالوثيقة اإلحاطة علما )أ)

 عليها بناء تم التي الشروط تصف حيث األطراف، المتعدد الصندوق مولها التي التحويالت السابقة

 الكلوروفلوروكربونية؛ المواد إلزالة 5 المادة مع بلدان اتفاقات توقيع

تحويل  شركات في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد  رغاوى نتاإل الجديدة الخطوط تحويالتأن  ب((

الكلوروفلوروكربونية  المواد من خالية بدائل إلى الشركات تحولت أن بعد المنشأة الثانية المرحلة

 قبل أنشئت قد الجديدة تكون الخطوط أن شرط على المؤهلة اإلضافية للتكاليف كامل تمويل تستحق

 إعادة أو االحالل تكاليف أن المفهوم من يكون أن وعلى ،0227أيلول /سبتمبر 12 في تاريخ التوقف

 للتمويل؛ مؤهلة تكون لن التوقف تاريخ بعد المركبة المعدات من أي بند تهيئة

 المرحلة تحويل لمشروعات المؤهلة اإلضافية للتكاليف الكامل التمويل الموافقة علىفي  النظر ) (

 كل أساس على المستوردة تالبوليوال في الموجود ب-141إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الثانية

 بحظر التزام تقديم على توافق المعنية الحكومات أن المفهوم من يكون على أن حدة على حالة

في  الخلط، سابقة تالبوليوال وفي السائب سواء ب،-141من الهيدروكلوروفلوروكربون الواردات

في اتفاق خطة إدارة إزالة المواد ذات الصلة موعد محدد ينبغي إدراجه في اإلطار الزمني للمرحلة 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (66/13)المقرر 

ب التي 141-سابقة الخلط القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون تالبوليوالخيارات بشأن نظام لتتبع  )ب(

 المستوردة 5تصدرها شركات النظم وتستعملها شركات الرغاوى في بلدان المادة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/50عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  -166

يضا بالصعوبات التي وشدد أعضاء كثيرون على الحاجة إلى إطار لتجنب التمويل المزدو ، مع االعتراف أ -167

سابقة الخلط المستوردة والمصدرة. وأشير  تالبوليوالب في 141-تحوط جمع البيانات عن الهيدروكلوروفلوروكربون

 تالبوليوالب المتضمنة في 141-نص بالفعل على تخفيض كميات الهيدروكلوروفلوروكربون 61/47إلى أن المقرر 

وأن تجميع البيانات سيفيد بالتالي البلدان المصدرة وذلك بضمان دقة أكبر المستوردة سابقة الخلط من نقطة البداية؛ 

للتقديرات المستخدمة في التخفيضات. وعالوة على ذلك، لم تقترح الوثيقة قيد النظر نظام تتبع فعلي، وبدال من ذلك 

 يال.أكثر تحديدا وأكثر تفع 61/47حددت المسائل التي ينبغي معالجتها وعملت على جعل المقرر 

سابقة الخلط ال تخضع لبروتوكول مونتريال، وتقديم بيانات عن  تالبوليوالوقال أحد األعضاء إن  -168

فيما يتعلق بالفقرة  هولفت عضو آخر االنتباه إلى فهم مفاده أن سابقة الخلط يتجاوز نطاق البروتوكول. تالبوليوال

ا اللجنة التنفيذية هي ما إذا كانت الكمية التي ستخصم الفرعية )ب( من المقرر المقترح، فإن المسألة التي ستنظر فيه

من نقطة البداية لبلد ما ينبغي أن تستند إلى السنة أو السنوات التي تستند إليها نقطة البداية، وليس ما إذا كان يتعين أو 

 .61/47إجراء الخصم، نظرا ألن مسالة إجراء الخصم تقررت بالفعل بموجب المقرر  ال يتعين

  اللجنة التنفيذية: قررتشاورات موجزة أجريت بين األطراف المهتمة باألمر، وبعد م -161
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 عن خيارات معلومات تتضمن التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/50 بالوثيقة اإلحاطة علما )أ(

 عن طريق المصدرة الخلط السابقة تالبوليوال كميات بين البلدان، حسب يربط، للتتبع نظام إيجاد

 المستوردة 5 المادة بلدان في الرغاوي مؤسسات قِبل من المستخدمة الكميات وبين النُظم، شركات

 دوري؛ أساس على استكماله يمكن إزالتها، على الموافقة سبقت التي

المواد  من معين بلد استهالك في اإلجمالية للتخفيضات البداية نقطة من تخصم في النظر )ب(

ة الموجود ب-141الهيدروكلوروفلوروكربون كمية، متوسط أو كمية، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 البداية؛ نقطة عليها بنيت التي السنوات أو السنة في المصدرة الخلط السابقة تالبوليوالفي 

 تزود األمانة أن وكولومبيا، والصين شيلي حكومات مع بالتعاون والمنفذة، الثنائية الوكاالت دعوة ) (

 الخلط لسابقةا تالبوليوال في ب-141الهيدروكلوروفلوروكربون كمياتبأفضل البيانات المتاحة عن 

 ؛2010و 0221 العامين في المصدرة

من  والواردات الصادرات كميات بشأن المعلومات تستكمل أنب األمانة مطالبة )د(

 1 الجدول في المحددة الخلط السابقة تالبوليوال في الموجودة ب-141الهيدروكلوروفلوروكربون

إلى  استنادا ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/50 الوثيقة من التوالي، على األول،والمرفق 

المستكملة  أو اإلضافية المعلومات وإلى ) ( أعاله الفرعية الفقرة بمقتضى المطلوبة المعلومات

ماع االجت إلى ستقدم التي الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطط سياق في عنها المبلغ

 والستين؛ الثامن اجتماعها في التنفيذية اللجنة عن ذلك إلى تقريرا تقدم وأن والستين، السابع

 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون كميات خصم اجتماعها الثامن والستين، في موعد في النظر )ه(

 المواد استهالك في اإلجمالية للتخفيضات البداية نقاط من الخلط السابقة تالبوليوال في المصدرة

 .المعنية الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان

 (66/15)المقرر 

من جدول األعمال: التكاليف اإلضافية ذات الصلة بإعادة تجهيز األدوات من أجل تصنيع المبادالت  11البند 

 (62/61و 61/45الحرارية )المقرران 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -172

ن التقرير ال يعكس االعتراضات التي أثيرت خالل االجتماع السابق للجنة التنفيذية الذي إقال أحد األعضاء و -171

فيه نفس المسألة. وقد ركز الخبراء في بلده على مختلف خصائص غازات التبريد البديلة، وخلصوا إلى أنه  نوقشت

والخارجي لألنابيب مما سيسفر عن زيادة كبيرة في  سيكون من الضروري من الناحية التقنية تغيير القطر الداخلي

 التكاليف التي تتحملها جهات التصنيع. واقترح إجراء دراسة مفصلة أخرى؛

المرتبطة  وكان أعضاء آخرون على استعداد لقبول توصيات األمانة، والموافقة على التكاليف اإلضافية -170

 إندونيسياقبل في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء في  بالتحويالت ذات الصلة في المشروعات الموافق عليها من

واألردن. وجرى أيضا التشديد على أن المشروعين في هذين البلدين متوقفان إلى أن تتمكن اللجنة التنفيذية من 

التوصل إلى قرار واستذكر األعضاء الذين كانوا يحبذون قبول توصيات األمانة أن موقفهم األصلي كان يتمثل في أن 

تجنبه. غير أنه يمكن  نال يمكتحسين تقني ب المرتبطةالحرارية التكاليف اإلضافية المرتبطة بإعادة تجهيز المبادالت 

 تقديم بعض المساعدات التقنية للمنشئات لتحسين اختبار المبادالت الحرارية؛

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب مناقشات غير رسمية،  -173
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فلوروكربونية العاملة بالمواد الهيدروكلوروحيثما يجري تحويل جهة تصنيع لمنتجات تكييف الهواء  )أ(

تنطوي على ضغط عمل أعلى، وحيثما تكون جهة التصنيع هذه غير قابلة لالشتعال وبديلة  إلى مواد

 الديناميلديها مرفق تصنيع خاص بها للمبادالت الحرارية، تصبح المصروفات المتعلقة باالختبار 

 كافية؛ للمبادالت الحرارية جزءا من تكاليف التحويل لضمان مقاومتها للضغط بصورة

أن تستخدم، لهذه الحاالت، المعلومات التقنية الواردة في الوثيقة باألمانة  مطالبة )ب(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51 ،بها من دراسة تقنية فضال عن أي معلومات  لوما يتص

 متوافرة أخرى لتحديد مدى أهلية تلك التكاليف وطابع اإلضافة فيها؛

-والهيدروكلوروفلوروكربون 00-بالنسبة للمشروع "إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الموافقة ) (

ب من تصنيع أجهزة تكييف الهواء األحادية في شركة البتراء للصناعات الهندسية )األردن( 141

دوالرا  9,488دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  126,500على تمويل إضافي بمبلغ 

مبادالت الحرارة واختبارها تمشيا  إنتا لليونيدو لتغطية التكاليف المرتبطة بالتغييرات في أمريكيا 

، وأن تطلب إلى األمانة تحديث االتفاق مع األردن وفقا لذلك عند إدخال أي 62/41مع المقرر 

 ؛لألردن األساستغييرات متعلقة بتحديد استهالك خط 

ن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تمويل بالنسبة للمرحلة األولى م الموافقة )د(

دوالرا أمريكيا  3,960دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  52,800إضافي بمبلغ 

المبادالت الحرارية واختبارها تمشيا مع  إنتا لليوئنديبي لتغطية التكاليف المرتبطة بالتغييرات في 

األمانة تحديث االتفاق مع اندونيسيا وفقا لذلك لدى إدخال أي  إلى، وأن تطلب 60/40المقرر 

 .استهالك خط األساس في اندونيسيا تغييرات تتعلق بتحديد

 (66/52)المقرر 

المتعلق باألثر على المناخ )المقررات من جدول األعمال: تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف  12البند 

 (65/48و 64/51و 63/62و 62/62و 59/45

، وطلب أحد األعضاء بأن تقدم األمانة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/52قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  -174

عرضا للجنة التنفيذية عن مؤتمر الصندوق المتعلق باألثر على المناخ، وهو األمر الذي وافقت عليه األمانة من حيث 

 االجتماع.هذا خالل  منعها من تقديم العرضالمبدأ إالّ أن ضيق الوقت 

ي اجتماعات سابقة عن منافع وقيود مؤشر األثر على عدد من األعضاء التعليقات التي أبدوها ف وكرر مجددا -175

أحد األعضاء أن الوقت مبكر للغاية لوضع هذا المؤشر فيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد، وأنه يتعين على  ورأىالمناخ. 

 بحيث يُضمن فرضيايكون المؤشر  األمانة أن تعمل أوال على وضع منهجية في هذا الصدد. وأكد آخرون ضرورة أال

ن تحتفظ البلدان بالقدرة على اختيار البدائل التي ترغب في تطبيقها. وأبدى عضو آخر رغبة في تجميع المدخالت أ

المحددة الواردة في الدراسة والمستخدمة في وضع مؤشر األثر على المناخ في شكل جدول لتيسير رجوع األعضاء 

األمانة في اجتماع قادم الطريقة التي  حخر أن توضعضو آ وطلبإليها كمرجع، وعرض تقاسم االقتراح مع األمانة. 

 يمكن بها تطبيق هذا األثر على اختبارات البدائل في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

النظر في التقرير  تأجيل، قررت اللجنة التنفيذية ’ونظرا لالفتقار إلى توافق في اآلراء بشأن هذه المسال -176

 لصندوق المتعدد األطراف بشأن األثر على المناخ إلى االجتماع السابع والستين.الخاص بمؤشر ا

 (66/53)المقرر 
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 نتاجمن جدول األعمال: تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإل 13البند 

تقرير الفريق الفرعي الوارد في الوثيقة  نتا الفريق الفرعي المعني بقطاع اإل ُمنظمقدم ممثل كندا، بوصفه  -177

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/53. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت -178

الوارد في الوثيقة  نتا بتقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإل اإلحاطة علما )أ(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/53؛ 

المواد  نتا في الصين إلتاحة اإلعفاءات إل يةالكلوروفلوروكربون المواد إنتا  قطاعتعديل خطة إزالة 
 0210الكلوروفلوروكربونية لالستخدامات الضرورية الموافق عليها لألطراف األخرى لعام 

المواد  إنتا للصين إلتاحة المواد الكلوروفلوروكربونية  إنتا ل اتفاق قطاع يتعد )ب(

مع إجراء استعراض سنوي  0210الكلوروفلوروكربونية من الدرجة الصيدالنية للتصدير في 

ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس  0210ألغراض استيفاء إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام 

للبلدان األخرى بشرط أن يكون البلد  03/0للجرعات التي رخصت بها األطراف في المقرر 

 در لديه نظم لإلبالغ والتحقق، وأن تكون هذه النظم قد جمعت وأبلغت المعلومات التالية:المص

وثائق من جهات تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات تطلب فيها مواد  (1)

 كلوروفلوروكربونية من الرتبة الصيدالنية؛

لوروفلوروكربونية من الرتبة موافقات من حكومات البلدان المستوردة لشراء المواد الك (0)

 الصيدالنية لالستخدامات الضرورية؛

التي  ألجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات موافقات من حكومات البلدان المنتجة (3)

 الضروري؛ نتا واإل باستعمال مواد كلوروفلوروكربونية ذات درجة صيدالنية ترخص

 ؛نتا المواد الخام التي تستهلك إلجراء اإل (4)

 ها؛إنتاجكمية المواد الكلوروفلوروكربونية من الرتبة الصيدالنية التي يتم  (5)

 المنتجة ألغراض غير الرتبة الصيدالنية؛ يةالكلوروفلوروكربونالمواد كمية  (6)

مستندات )النقل والتخزين والتخلص( التي تتحقق من كمية المواد الكلوروفلوروكربونية  (7)

 يدالنية التي يتم تدميرها؛من غير الرتبة الص

 وثائق التصدير من المنتجين؛ (8)

 الفواتير من جهات تصنيع أجهزة االستنشاق بمقياس للجرعات؛ (1)

 تقارير المراجعة التي تتحقق من البنود السابقة؛ (12)

في  يةالكلوروفلوروكربونالمواد  إنتا البنك الدولي، بوصفه الوكالة المنفذة لخطط إزالة  مطالبة ) (

أن يقدم خدماته إلجراء التحقق/ المراجعة، ولتقديم تقارير إلى اللجنة التنفيذية نيابة عن بالصين 

 الصين على أساس الفهم أن:
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 يةالكلوروفلوروكربونالمواد البنك الدولي قد تحقق من أن المنتج لديه منفذ إلى تدمير  (1)

 التي وافقت عليها األطراف؛ المنتج والزائد عن الحاجة باستخدام تقنيات التدمير

 توافق اللجنة التنفيذية على تكلفة التحقق قبل المراجعة؛ (2)

 أن: )د(

أمانة الصندوق، نيابة عن اللجنة التنفيذية تأكيدا من البلد المستورد عن الكميات  تلتمس (1)

 الفعلية التي تستوردها ذلك البلد؛

المواد الكلوروفلوروكربونية بدرجة المواصفات  إنتا البلد المنتج على تقييد  يوافق (2)

 الصيدالنية إلى أقصى حد ممكن، ودفع تكاليف تدميرها؛

المواد  إنتا العقوبات على أن  بندفي تطبيق فيما بعد تنظر اللجنة التنفيذية  (3)

 يحدد أنها مفرطة في تقارير التحقق؛ يةلكلوروفلوروكربونا

 في الصين يةالهيدروكلوروفلوروكربون المواد إنتا مشروع تقرير المراجعة التقنية لقطاع 

 بأن أمانة الصندوق تعتزم: اإلحاطة علما )ه(

مكتب األمم المتحدة في نيروبي إنهاء عقد الخبير االستشاري المتعاقد معه  إلىأن تطلب  (1)

باتفاق  لقطاع إنتا  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، إلجراء المراجعة التقنية

وضمان السداد عن العمل الذي اضطلع به حتى اآلن على أساس الفهم أن الخبير  ،متبادل

ألمانة جميع البيانات التي جمعت كجزء من العقد، وأن يجيب إلى ااالستشاري سوف يقدم 

 بشأن مشروع التقرير النهائي؛بصورة مرضية على جميع المسائل المعلقة 

أن تتابع استكمال المراجعة التقنية مع مقدم أقل عطاء، وتمكين الخبير االستشاري الجديد  (2)

 من تقديم المراجعة التقنية النهائية إلى اللجنة خالل اجتماعها السابع والستين؛

ائي لن يحول دون نظر اللجنة بأن التأخير في تقديم تقرير المراجعة التقنية النه اإلحاطة علما )و(

قطاع اإلنتا  في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة إزالة  التنفيذية لمقترح مشروع

 الصين؛

تقديم تعليقاتهم بشأن التقرير النهائي إلى ب نتا أعضاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإل مطالبة )ز(

على أساس الفهم أن أي أعمال أخرى بشأن المراجعة التقنية  0210أبريل/ نيسان  32األمانة قبل 

سوف تعالج، إلى أقصى حد ممكن، المسائل التي أثيرت في تعليقاتها المكتوبة والشفهية فضال عن 

 ت الفردية؛آمستوى المنش عندض النظير والبنك الدولي تلك التي أثارتها األمانة، وخبراء االستعرا

إلى تقديم البيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتا   منشآت، من خالل حكومة الصين، دعوة )ح(

 التي لم تقدمها للخبير االستشاري األصلي بما في ذلك بشأن:

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إنتا القيمة الدفترية للمرفق المتعلقة مباشرة ب (1)

 المتبقية؛ المنشآتلالستخدام في تقييم قيمة 

 بيانات أسعار االتجار بشأن التخفيضات في انبعاثات الكربون؛ (2)
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 تكاليف مرافق الترميد؛ (3)

المواد أن تستعرض، للنظر خالل االجتماع السابع والستين، مقترح مشروع إزالة باألمانة  مطالبة )ط(

في الصين مع مراعاة أي معلومات تتوافر من  نتا في قطاع اإل يةالهيدروكلوروفلوروكربون

 المراجعة التقنية فضال عن أي مصادر معلومات أخرى ذات صلة؛

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتا المبادئ التوجيهية لقطاع 

المواد  إنتا أن يواصل مناقشاته بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بقطاع بالفريق الفرعي  مطالبة )ي(

 .في االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية يةالهيدروكلوروفلوروكربون

 (66/54)المقرر 

 مسائل أخرى من جــــدول األعمال: 14البند 

 توزيع الوثائق السرية )أ(

مقترحاً لمشروع قرار بشأن  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بلجيكا وفنلندا والمملكة المتحدة ممثلوقدم  -171

توزيع الوثائق السرية، مطالبين األمانة بتقديم أي معلومات تقنية محددة أو وثيقة للجنة التنفيذية إلى أي شخص بعينه 

ن األمانة بتنزيل جميع الوثائق التي سينظر فيها في أحد يكون ضمن وفد عضو اللجنة التنفيذية مقدم الطلب، ومطالبي

اجتماعات اللجنة التنفيذية على موقع الويب للصندوق المتعدد األطراف ما لم تطلب اللجنة التنفيذية خالف ذلك. 

روع والتُمس توضيح بشأن إجراء حماية الوثائق السرية وقُدم هذا التوضيح. ووجهت أسئلة أيضاً بشأن كيف سينفذ مش

القرار من الناحية العملية وما هي المشكلة التي ُصمم لحلها. وأوضح أحد األعضاء المؤيدين أن الغرض من مشروع 

القرار هو كفالة وصول أعضاء الوفود المتعددة البلدان إلى الوثائق في الوقت المناسب عند التحضير الجتماعات 

تأجيل هذه المسألة  الرئيس همهم الكامل للحل المقترح وطلباللجنة التنفيذية. وأعرب عدد من األعضاء عن عدم ف

للجنة التنفيذية. وطلب عضو فنلندا صراحة تناول لالجتماع السابع والستين لمواصلة مناقشتها في اجتماع الحق 

 المسألة في االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية، معرباً عن خيبة أمله من طريقة تناول هذه المسألة.

 :اللجنة التنفيذية قررتالمناقشة،  وعقب -182

 ؛للجنة التنفيذيةالنظر في مسألة توزيع الوثائق السرية إلى االجتماع السابع والستين  تأجيل )أ(

استعراض الممارسة والمقررات الحالية واقتراح تدابير للنظر فيها في االجتماع باألمانة  مطالبة )ب(

اآلمن وفي الوقت المناسب للمواد السرية على األعضاء المعنيين في السابع والستين لكفالة التوزيع 

 اللجنة التنفيذية.

 (66/55)المقرر 

 تقرير من اليونيب عن التقدم الذي أحرزته نيبال في التصديق على تعديل كوبنهاغن )ب(

)تعديالت بيجين لبروتوكول مونتريال المبقية أفاد ممثل اليونيب بأن نيبال صدقت على التعديالت الثالثة  -181

وهي بصدد إيداع صكوك التصديق لدى الوديع الرسمي في األمم المتحدة. وطلب الممثل إلى وكوبنهاغن ومونتريال( 

اللجنة التنفيذية الموافقة وفقاً لذلك على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 ق عليها من حيث المبدأ في االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية.التي ووف الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال
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كما أعرب ممثل اليونيب عن شكره لكبيرة الموظفين واألمين التنفيذي ألمانة األوزون على مشاركتهما في  -180

وأوضحت كبيرة  اجتماع رفيع المستوى في نيبال، أدى إلى تيسير موافقة حكومة نيبال على صكوك التصديق.

الموظفين أنه باإلضافة إلى إحاطة اللجنة التنفيذية علماً بالتصديق على بروتوكول كوبنهاغن، فإن اللجنة سيتعين عليها 

 الموافقة على االتفاق بين اللجنة التنفيذية ونيبال.

 وسأل عدد من أعضاء ما إذا كان يمكن الموافقة على االتفاق بين نيبال واللجنة التنفيذية وأن يكون صرف -183

الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال مشروطاً باستالم 

وقدمت األمانة أيضا في ورقة اجتماع  األمانة إلخطار رسمي من أمانة األوزون يفيد بأن صكوك التصديق أودعت.

 لوروكربونية لتنظر فيها اللجنة.مشروع اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

على النظر في  وافقت المناقشة، وفي ضوء كوبنهاغنوهنأت اللجنة التنفيذية نيبال على التصديق على تعديل  -184

 (.130و 131في هذا االجتماع )انظر الفقرتين  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيبال

 بع والستين والثامن والستين للجنة التنفيذيةتاريخ ومكان االجتماعين السا )ج(

أبلغت كبيرة الموظفين اللجنة التنفيذية بأنه يمكن عقد االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية في بانكوك من  -185

 يوليه/تموز، خالل األسبوع السابق لالجتماع الثاني والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية، وأنه يمكن 02إلى  16

 .0210ديسمبر/كانون األول  7إلى  3عقد االجتماع الثامن والستين في مونتريال من 

 اللجنة التنفيذية: وقررت -186

 ؛0210يوليه/تموز  02إلى  16عقد اجتماعها السابع والستين في بانكوك من  )أ(

 .0210ديسمبر/كانون األول  7إلى  3عقد اجتماعها الثامن والستين في مونتريال من  )ب(

 (66/56)المقرر 

 اعتماد التقرير من جــــدول األعمال: 15البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرها على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة  -187

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/L.1. 

 اختتام االجتماع من جــــدول األعمال: 16البند 

جمعة من مساء يوم ال 6:22بعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس عن اختتام االجتماع في الساعة  -188

 .0210 نيسان/ أبريل 02
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1الصفحة 

الدخل

:اإلسهامات التي وصلت 

            2,536,827,405    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

                 13,884,041    أذونات الصرف الموجودة 

               140,044,118    التعاون الثنائي

               205,938,388    الفوائد المكتسبة

                                  -    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

                 14,844,965    دخول متنوعة 

            2,911,538,916مجموع الدخل

واحتياطيات *تخصيصات 

      671,401,773برنامج األمم المتحدة االنمائي .

      212,603,191برنامج األمم المتحدة للبيئة.

      693,184,933منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

   1,075,413,393البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

         2,652,603,290مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

( 2014- 1991)تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية 

              201492,067,525     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 

                4,550,550   (2012-2003)  أجر أمانة الخزانة 

                3,353,504(2012-1999)تكاليف الرصد و التقييم 

                1,709,960(2012-1998)تكاليف المراجعة التقنية 

(2004-2003)تكاليف استراتيجية االعالم 

                   104,750  2004   بما فيها احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 

            140,044,118التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

            (25,645,183)مكاسب في القيمة/    خسائر 

         2,868,788,515مجموع التخصيصات واالحتياطات

أموال نقدية

                 28,866,360:  أذونات صرف

20125,553,616

20136,479,219

20141,851,206

13,884,041              

              42,750,401الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة
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2012نسيان / أبريل 13حتى 

تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلها موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفها * 

ويجري استعراض هذه . وتعكس أرقام جرد األمانة بشأن المبالغ الصافية الموافق عليها. الوكاالت المنفذة بعد

.األرقام في تمرين التسوية الجاري

المرفق األول

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

(بالدوالرااألمريكي) 2012-1991حالة الصندوق من : الجدول األول
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2الصفحة 

1991-199120122012-20092011-20062011-20032008-20002005-19972002-19941999-19911996-1993الوصف

133,333,3332,947,340,118###########234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,706إسهامات متعهد بها

19,367,8152,536,827,405###########206,363,053381,555,255412,907,966407,967,672417,556,075339,810,017351,299,551وصلت/ دفعات نقدية 

4,366,25511,909,81421,445,91321,315,39948,014,20719,074,63113,917,899140,044,1180140,044,118مساعدة ثنائية

13,884,04113,884,041013,884,041(0)00000إذونات صرف

19,367,8152,690,755,565###########210,729,308393,465,069434,353,879429,283,071465,570,282358,884,648379,101,492مجموع الدفعات

08,098,26700032,471,642405,79240,975,701040,975,701إسهامات متنازع فيها

24,199,93331,376,27838,213,13010,716,9308,429,7189,143,83220,539,215142,619,035113,965,518256,584,553تعهدات غير مسددة

%91.29%14.53%94.93%94.86%97.52%98.22%97.56%91.91%92.61%89.70نسبة المدفوعات إلى التعهدات

5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,631205,938,388205,938,388الفوائد المكتسبة

00000

1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,65313,399,3631,445,60114,844,965دخل متنوع

20,813,4162,911,538,917###########217,495,055423,288,168480,262,993484,354,955486,330,908405,799,646393,193,776مجموع الدخل

2012 - 201120121991 - 20111991-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

133,333,3332,947,340,118###########234,929,241424,841,347472,567,009440,000,001474,000,000368,028,480399,640,706مجموع التعهدات 

19,367,8152,690,755,565###########210,729,308393,465,069434,353,879429,283,071465,570,282358,884,648379,101,492مجموع الدفعات

%91.29%14.53%94.93%94.86%97.52%98.22%97.56%91.91%92.61%89.70نسبة المدفوعات إلى التعهدات

20,813,4162,911,538,917###########217,495,055423,288,168480,262,993484,354,955486,330,908405,799,646393,193,776مجموع الدخل

24,199,93331,376,27838,213,13010,716,9308,429,7189,143,83220,539,215142,619,035113,965,518256,584,553مجموع اإلسهامات غير المسددة 

%8.71%85.47%5.07%5.14%2.48%1.78%2.44%8.09%7.39%10.30كنسبة مئوية من مجموع التعهدات 

إسهامات غير مسددة من 

بلدان ذات االقتصاد االنتقالي
24,199,93331,376,27832,540,8709,811,7987,511,9836,020,4129,138,616111,461,2742,670,566114,131,840

النسبة المئوية من المبالغ غير 

المسددة من البلدان ذات 

االقتصاد االنتقالي بالقياس 

إلى التعهدات

10.30%7.39%6.89%2.23%1.58%1.64%2.29%3.96%2.00%3.87%

XVI/39. طبقــــا للمقـــــــرر2004التحاد الروسي ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد 
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أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمهورية التشيكية ، استوانيا ، هنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي هي: مالحظة

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2012- 1991موجز حالة اإلسهامات واإليرادات األخرى في الفترة : 2 الجدول 

2012نسيان / أبريل 13حتى 
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الطرف
اسهامات 

متفق عليها
تعاون ثنائيدفعات نقدية

أذونات 

الصرف

اسهامات 

غير مسددة

مكاسب /خسائر

الصرف المبلغ 

مكسب=السلبي

46,67034,6600012,0110أندورا

339,000385,547-57,173,85655,901,9491,610,9070*استراليا  

825,237-31,268,37730,619,263131,7900517,324النمسا

919,349311,68300607,6660أذربيجان

2,829,0870002,829,0870بيالروس

38,782,28036,953,780001,828,500710,805بلجيكا

1,314,5851,314,5850000بلغاريا

4,192,389-104,766,25988,699,4119,758,46906,308,378كندا  * 

636,089557,8460078,2430قبرص

8,656,9508,335,349287,570034,031236,259الجمهورية التشيكية

917,062-25,618,33924,205,401161,05301,251,885الدانمرك

338,900270,8620068,03810,832استونيا

708,738-20,107,17918,745,294399,1580962,727فنلندا

14,729,230-225,578,650199,891,12315,272,729010,414,798فرنسا

1,945,564-326,999,442249,932,85949,603,60313,884,04213,578,938ألمانيا

1,517,252-16,652,91314,216,932002,435,981اليونان

1,7010001,701الكرسي الرسولي

76,259-5,804,5584,658,16646,49401,099,898هنغاريا

1,178,9911,107,5520071,43947,056آيسلندا

10,256,21510,256,215000534,869آيرلندا

12,221,0003,824,671152,46208,243,8670اسرائيل

177,061,369152,689,70415,287,20809,084,4583,291,976ايطاليا

578,412,036533,442,25118,080,919026,888,8660اليابان

286,549286,5490000الكويت

2,483-544,605479,9690064,636التفيا

289,148273,8390015,3090ليختنشتاين

849,252245,72500603,5270ليتوانيا

79,210-2,640,0562,486,97300153,084لكسمبرغ

209,704180,7880028,9160مالطة

1,144-192,777192,777000موناكو

60,187,97260,187,9720000هولندا

8,577,9628,577,961000201,206نيوزيلندا

23,029,79723,029,796000316,897النرويج

16,91516,9150000بنما

11,366,3777,673,016113,00003,580,3610بولندا

13,789,86311,191,959101,70002,496,204198,162البرتغال

741,125440,06000301,065رومــانيا

107,798,619000107,798,6190االتحاد الروسي

5,1030005,103سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

2,658,0832,400,02816,5230241,5320سلوفاكيا

1,580,5961,580,5960000سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب افريقيا

442,941-89,648,25377,184,3353,184,76309,279,155اسبانيا

471,425-39,463,83937,775,4661,688,37400السويد

2,132,315-43,061,78041,148,5491,913,23000سويسرا

109,90641,4280068,4780طاجيكستان

293,2455,76400287,4810**تركمانستان  

9,365,6701,155,769008,209,9010أوكرانيا

559,639559,6390000االمارات العربية المتحدة

3,537,544-201,328,761189,530,816565,000011,232,945المملكة المتحدة

677,075,469629,787,88621,567,191025,720,3920الواليات المتحدة األمريكية

707,613188,60600519,0070أوزبكستان

25,645,183-2,947,328,3842,536,815,671140,044,11813,884,042256,584,553المجموع الفرعي

40,975,70100040,975,701***  إسهامات متنازع فيها

2,988,304,0852,536,815,671140,044,11813,884,042297,560,254المجموع 

*

**

***

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2012-1991موجز حالة اإلسهامات  في الفترة : 3 الجدول 

2012نسيان / أبريل 13حتى 

 باألخذ باالعتبار 39 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتها بعد موافقات االجتماع 

 و 1.208.219 و هي تشير الى 40تسوية قامت بها األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع 

. على التوالي6.414.880 و 1.300.088 دوالر أمريكي عوض 6.449.438

   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على 39   و 5بموجب المقررين

  و بالتالي من 2004التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة الخامسة  في سنة 

.  دوالر أمريكي 5.764 البالغة قيمتها  2005المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساهمته  لسنة 

 تظهر هنا من أجل 1996 المبالغ الخاصة بفرنسا و أللمانيا و ايطالياو اليابان و المملكة المتحدة بدون اسهامات 

و المبلغ . 2008 و 2007التسجيل فقط كما يظهر مبلغ الواليات المتحدة األمريكية بدون اسهامات عامي 

.2010 دوالر أمريكي يظهر في جدول االسهامات لعام 284.227االضافي لـ
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الطرف
اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليها

11,90711,907أندورا

3,287,8993,287,8990أستراليا

1,447,492930,168517,324النمسا

25,51425,514أذربيجان

71,43971,439بيالروس

1,828,5001,828,500بلجيكا

64,63564,6350بلغاريا

5,454,8845,454,884كندا

78,24378,243قبـــرص

593,625559,59434,031الجمهورية التشيكية

1,251,8851,251,885الدانمرك

68,03768,037استونيا

962,727962,727فنلندا

10,414,79810,414,798فرنسا

13,638,06213,638,062ألمانيا 

1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,701الكرسي الرسولي

494,971494,971هنغاريا

71,43971,439آيسلندا

847,063847,0630آيرلندا

653,157653,157اسرائيل

8,502,9524,665,2243,837,728ايطاليا

21,312,66021,312,660اليابان

64,63564,635التفيا

15,30815,308ليختنشتاين

110,560110,560ليتوانيا

153,084153,084لكسمبرغ

28,91628,916مــالطــة

5,1035,1030موناكو

3,155,2263,155,2260هولندا

464,354464,3540نيوزيلندا

1,481,5111,481,5110النرويج

1,408,3711,408,371بولندا

869,176869,176البرتغال

301,065301,065رومــانيا

2,724,8912,724,891االتحاد الروسي

5,1035,103سان مارينو

241,532241,532سلوفاكيا

175,196175,1960سلوفينيا

5,403,8575,403,857اسبانيا

1,809,7901,809,7900السويد

1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان

147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,946المملكة المتحدة

29,333,33329,333,333الواليات المتحدة األمريكية

17,00917,009أوزبكستان

133,333,33319,367,81500113,965,518المجموع 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2012حالة االسهامات لعام : 4الجدول 

2012نسيان / أبريل 13حتى 



Annex I

4الصفحة 

الطرف
اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليها

34,76434,66000104أندورا

(339,000)8,678,1338,678,133339,0000أستراليا

4,307,5014,307,501000النمسا

24,28100024,281أذربيجان

97,12500097,125بيالروس

5,351,5965,351,596000بلجيكا

97,12597,125000بلغاريا

14,457,08013,174,751428,8350853,494كندا

213,675213,675000قبـــرص

1,364,6081,143,128221,48000الجمهورية التشيكية

3,588,7753,588,775000الدانمرك

77,70077,700000استونيا

2,738,9292,738,929000فنلندا

30,599,28129,539,2441,060,03700فرنسا

41,652,12419,437,6588,330,42413,884,0411ألمانيا 

2,894,3301,633,692001,260,637اليونان

1,184,927580,00000604,927هنغاريا

179,682179,682000آيسلندا

2,161,0352,161,035000آيرلندا

2,034,7720002,034,772اسرائيل

24,664,93418,720,781807,95005,136,203ايطاليا

80,730,43178,893,2581,837,17300اليابان

87,41387,413000التفيا

48,56348,563000ليختنشتاين

150,544000150,544ليتوانيا

412,782412,782000لكسمبرغ

82,55682,556000مــالطــة

14,56914,569000موناكو

9,095,7719,095,771000هولندا

1,243,2021,243,202000نيوزيلندا

3,797,5943,797,594000النرويج

2,432,985260,995002,171,990بولندا

2,559,248932,219001,627,029البرتغال

339,938339,938000رومــانيا

5,827,5090005,827,509االتحاد الروسي

11,73411,734000سان مارينو

305,944305,944000سلوفاكيا

466,201466,201000سلوفينيا

14,413,3739,080,075893,00004,440,299اسبانيا

5,201,0525,201,052000السويد

5,905,2105,905,210000سويسرا

4,8570004,857طاجيكستان

218,532000218,532أوكرانيا

32,255,26532,255,265000المملكة المتحدة

(3,612,940)87,594,20891,207,14800الواليات المتحدة األمريكية

38,85000038,850أوزبكستان

399,640,706351,299,55113,917,89913,884,04120,539,215المجموع الفرعي

405,792000405,792*  إسهامات متنازع فيها

400,046,498351,299,55113,917,89913,884,04120,945,007المجموع 

.مبلغ اضافي في االسهامات المنتازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية* ا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2011-2009حالة االسهامات لعام : 5الجدول 

2012نسيان / أبريل 13حتى 
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4الصفحة 

الطرف
اسهامات غير مسددةأذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليها

12,94812,88167أندورا

(339,000)2,892,7112,892,711339,000أستراليا

1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس

1,783,8651,783,8650بلجيكا

32,37532,3750بلغاريا

4,819,0273,965,533853,494كندا

71,22571,2250قبـــرص

454,869415,31939,5500الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

10,199,7609,634,760565,0000فرنسا

13,884,041925,6032,776,8084,628,0145,553,617ألمانيا 

964,777964,777اليونان

394,976394,976هنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

8,221,6455,455,6232,766,022ايطاليا

26,910,14426,440,498469,6460اليابان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ

27,51927,5190مــالطــة

4,8564,8560موناكو

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

4,8554,8550سان مارينو

101,981101,9810سلوفاكيا

155,400155,4000سلوفينيا

4,804,458929,1593,875,299اسبانيا

1,733,6841,733,6840السويد

1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان

72,84472,844أوكرانيا

10,751,75510,751,7550المملكة المتحدة

(3,612,941)29,333,33332,946,274الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان

133,351,137109,613,9084,190,0044,628,01414,919,211المجموع الفرعي

0000

133,351,137109,613,9084,190,0044,628,01414,919,211المجموع 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2011حالة االسهامات لعام : 6الجدول 

2012نسيان / أبريل 13حتى 
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5الصفحة 2012نسيان / أبريل 13حتى 

الطرف
أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسهامات متفق عليها

اسهامات غير 

مسددة

12,94812,91137أندورا

2,892,7112,892,7110أستراليا

1,435,8341,435,8340النمسا

8,0948,094أذربيجان

32,37532,375بيالروس

1,783,8651,783,8650بلجيكا

32,37532,3750بلغاريا

4,819,0274,489,632329,3950كندا

71,22571,2250قبـــرص

454,869363,90490,9650الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

10,199,7609,907,090207,35585,315فرنسا

(2,776,808)13,884,0416,942,0212,776,8086,942,021ألمانيا 

964,777668,916295,861اليونان

394,976185,024209,952هنغاريا

59,89459,8940آيسلندا

720,345720,3450آيرلندا

678,257678,257اسرائيل

8,221,6456,577,316655,400988,929ايطاليا

26,910,14425,702,7951,207,3490اليابان

29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين

50,18150,181ليتوانيا

137,594137,5940لكسمبرغ

27,51927,5190مــالطــة

4,8564,8560موناكو

3,031,9243,031,9230هولندا

414,401414,4010نيوزيلندا

1,265,8651,265,8650النرويج

810,995810,995بولندا

853,08379,137773,946البرتغال

113,313113,3130رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي

4,8554,8550سان مارينو

101,981101,9810سلوفاكيا

155,400155,4000سلوفينيا

(0)4,804,4583,911,458893,000اسبانيا

1,733,6841,733,6840السويد

1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان

72,84472,844أوكرانيا

10,751,75510,751,7550المملكة المتحدة

28,927,54128,927,5410الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان

132,945,345116,656,0026,160,2726,942,0213,187,050المجموع الفرعي

405,792000405,792* إسهامات متنازع فيها

133,351,137116,656,0026,160,2726,942,0213,592,842المجموع 

.مبلغ اضافي في االسهامات المنتازع فيها متعلق بالواليات المتحدة األمريكية* ا

2010حالة االسهامات لعام : 7الجدول 
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6الصفحة 

اسهامات متفق الطرف

عليها
أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقدية

اسهامات غير 

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

4,819,0274,719,58699,4400كندا

71,22571,2250قبــرص

454,869363,90490,9650الجمهورية التشيكية

1,196,2581,196,2580الدانمرك

25,90025,9000استونيا

912,976912,9760فنلندا

(85,315)10,199,7609,997,393287,682فرنسا

(2,776,808)13,884,04111,570,0342,776,8082,314,007ألمانيا 

(0)964,777964,777اليونان

(0)394,976394,976هنغاريا

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

27,51927,5190مالطة

4,8564,8560موناكو

3,031,9243,031,9240هولندا

414,401414,4010نيوزيلندا

1,265,8651,265,8650النرويج

810,995260,995550,000بولندا

853,083853,0820البرتغال

113,313113,3130رومــانيــا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي

2,0232,0230        سان مارينو

101,981101,9810سلوفاكيا

155,400155,4000سلوفينيا

4,804,4584,239,458565,000اسبانيا

1,733,6841,733,6840السويد

1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان

72,84472,844أوكرانيا

10,751,75510,751,7550المملكة المتحدة

29,333,33329,333,3330الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان

133,344,225125,029,6413,567,6232,314,0072,432,954المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2012نسيان / أبريل 13حتى 

2009حالة االسهامات لعام : 8الجدول 
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7الصفحة 

اسهامات متفق الطرف

عليها
أذنات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقدية

اسهامات غير 

-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

14,101,09812,492,9451,608,15300كندا

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)43,421,15634,736,9248,743,3551*ألمانيا 

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

70,18070,180000مــالطــة

15,03815,038000موناكو

8,471,6878,471,687000هولندا

1,107,8361,107,836000نيوزيلندا

3,403,7133,403,713000النرويج

2,310,9162,310,916000بولندا

2,356,0312,356,031000البرتغال

100,122100,122000رومــانيــا

5,514,1160005,514,116االتحاد الروسي

255,654255,654000سلوفاكيا

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

195,500000195,500أوكرانيا

30,713,62530,713,625000المملكة المتحدة

(1)55,616,35855,616,35900**الواليات المتحدة األمريكية

70,18000070,180أوزبكستان

368,028,480339,810,01719,074,63119,143,831المجموع

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

2008-2006حالة االسهامات للفترة : 9الجدول 

2012نسيان / أبريل 13حتى 

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

. بالنسبة أللمــانيا2008 دوالر أمريكي  التي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثاني والخمسين والتي تم تطبيقها في 353.814و 
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الصفحة 10

ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم 
المتحدة االنمائي

ھاء
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

000كندا

000فرنسا

13,884,04113,884,04113,884,04113,884,041ألمانيا

000ھولندا

000المملكة المتحدة

000الواليات المتحدة األمريكية

013,884,04113,884,041000013,884,04113,884,041المجموع

الجدول 10: حالة أذونات الصرف حتى 13 أبريل / نيسان 2011

 أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا

البلد
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                               1,176,269.64                          19/01/20055,140,136.76                         6,216,532.80البنك الدولي09/11/2004            3,963,867.12                6,216,532.80دوالر كنديكندا25/10/20042004
2005            3,963,867.12                6,216,532.78دوالر كنديكندا21/04/20052005                                1,343,964.83                          5,307,831.95نوفمبر 2005                         6,216,532.78أمين الخزانةنوفمبر
                                  328,027.59                          19/01/20074,088,320.38                         4,794,373.31أمين الخزانة19/01/2007            3,760,292.79                4,794,373.31دوالر كنديكندا22/12/20062006
                                  732,606.95                          19/09/20084,492,899.74                         4,794,373.31أمين الخزانة19/09/2008            3,760,292.79                4,794,373.31دوالر كنديكندا27/06/20082008
                                (246,394.52)                          10/12/20093,608,827.18                         3,834,018.00أمين الخزانة10/12/2009            3,855,221.70                3,834,018.00دوالر كنديكندا12/06/20092009
                                  (95,643.37)                          06/10/20103,759,578.35                         3,834,018.00أمين الخزانة06/10/2010            3,855,221.72                3,834,018.00دوالر كنديكندا28/05/20102010
                                    14,787.36                          15/09/20113,870,009.08                         3,855,221.72أمين الخزانة15/09/2011            3,855,221.72                3,834,018.00دوالر كنديكندا30/06/20112011

                               2,317,802.76                        28/09/200612,102,125.26                       10,597,399.70أمين الخزانة28/09/2006            9,784,322.50              10,597,399.70يوروفرنسا31/12/20042004
                               2,453,387.14                        28/09/200612,810,062.64                       11,217,315.23أمين الخزانة28/09/2006          10,356,675.50              11,217,315.23يوروفرنسا18/01/20062005
                                  906,456.78                        31/07/200710,249,425.21                         7,503,239.54أمين الخزانة31/07/2007            9,342,968.43                7,503,239.54يوروفرنسا20/12/20062006

Dec.200720071,342,569.97                        16/09/200810,629,963.40                         7,483,781.61أمين الخزانة16/09/2008            9,287,393.43                7,483,781.61يوروفرنسا                               
Dec.200820081,734,496.04                        08/12/200910,882,559.47                         7,371,509.51أمين الخزانة08/12/2009            9,148,063.43                7,371,509.51يوروفرنسا                               
Oct.20092009(1,036,278.66)                          06/10/20108,961,114.64                         6,568,287.40أمين الخزانة06/10/2010            9,997,393.30                6,568,287.40يوروفرنسا                             
Oct.20102010(741,825.84)                          05/04/20119,165,264.46                         6,508,958.32أمين الخزانة05/04/2011            9,907,090.30                6,508,958.32يوروفرنسا                                
Oct.20112011(884,116.46)                          25/10/20118,750,643.84                         6,330,037.52أمين الخزانة25/10/2011            9,634,760.30                6,330,037.52يوروفرنسا                                

                                               -                          03/08/20056,304,813.19                         6,304,813.19أمين الخزانة03/08/2005          18,914,439.57              18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا09/08/20042004
                                               -                          11/08/20066,304,813.19                         6,304,813.19أمين الخزانة11/08/2006
                                               -                          16/02/20073,152,406.60                         3,152,406.60أمين الخزانة16/02/2007
                                               -                          10/08/20073,152,406.60                         3,152,406.60أمين الخزانة10/08/2007

18,914,439.57                       

                                               -                          18/04/20061,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة18/04/2006            7,565,775.83                7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا08/07/20052005
                                               -                          11/08/20061,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة11/08/2006
                                               -                          16/02/20071,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة16/02/2007
                                               -                          10/08/20071,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة10/08/2007
                                               -                          12/02/20081,260,962.64                         1,260,962.64أمين الخزانة12/02/2008
                                               -                          12/08/20081,260,962.64                         1,260,962.63أمين الخزانة12/08/2008

7,565,775.83                         

          14,473,718.52              11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا10/05/20062006
                                  145,781.24                          28/02/20072,558,067.65                         1,943,820.40أمين الخزانة28/02/2007            2,412,286.41
                                  269,019.44                          10/08/20072,681,305.85                         1,943,820.40أمين الخزانة10/08/2007            2,412,286.41
                                  408,780.12                          12/02/20082,821,066.54                         1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008            2,412,286.42
                                  517,828.45                          12/08/20082,930,114.87                         1,943,820.40أمين الخزانة12/08/2008            2,412,286.42
                                    80,274.47                          17/02/20092,492,560.89                         1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009            2,412,286.42
                                  348,327.28                          12/08/20092,760,613.72                         1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009            2,412,286.44

11,662,922.38                       

          14,473,718.52              11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا23/07/20072007
                                  408,780.12                          12/02/20082,821,066.54                         1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008            2,412,286.42
                                  517,828.46                          12/08/20082,930,114.87                         1,943,820.39أمين الخزانة12/08/2008            2,412,286.41
                                    80,274.47                          17/02/20092,492,560.89                         1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009            2,412,286.42
                                  348,327.30                          12/08/20092,760,613.72                         1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009            2,412,286.42
                                  767,026.23                          11/02/20103,179,312.65                         1,943,820.40أمين الخزانة11/02/2010            2,412,286.42
                                  148,891.93                          10/08/20102,561,178.36                         1,943,820.41أمين الخزانة10/08/2010            2,412,286.43

11,662,922.38                       

            5,789,487.42                4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا15/08/20082008
                                    32,109.79                             17/02/2009997,024.36                            777,528.16أمين الخزانة17/02/2009               964,914.57
                                  139,330.92                          12/08/20091,104,245.49                            777,528.16أمين الخزانة12/08/2009               964,914.57
                                (435,806.66)                             11/02/2010529,107.91                            777,528.16أمين الخزانة11/02/2010               964,914.57
                                    59,555.93                          10/08/20101,024,470.50                            777,528.16أمين الخزانة10/08/2010               964,914.57
                                    95,245.05                          10/02/20111,060,159.65                            777,528.16أمين الخزانة10/02/2011               964,914.60
                                  130,467.13                          20/06/20111,095,381.67                            777,528.16أمين الخزانة20/06/2011               964,914.54

4,665,168.96                         

          13,884,041.00                9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا18/12/20092009
11/02/2010                         1,520,302.52أمين الخزانة11/02/2010            2,314,006.88
                                (310,856.28)                          10/08/20102,003,150.60                         1,520,302.52أمين الخزانة10/08/2010            2,314,006.88
                                (241,074.39)                          10/02/20112,072,932.49                         1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011            2,314,006.88
                                (172,204.69)                          20/06/20112,141,802.19                         1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011            2,314,006.88
                                (311,008.31)                          03/02/20122,002,998.57                         1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012            2,314,006.88
                         1,520,302.52أمين الخزانةالرصيد            2,314,006.60

9,121,815.12                         

          13,884,041.00                9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا14/04/20102010
                                (241,074.40)                          10/02/20112,072,932.48                         1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011            2,314,006.88
                                (172,204.69)                          20/06/20112,141,802.19                         1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011            2,314,006.88
                                (311,008.31)                          03/02/20122,002,998.57                         1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012            2,314,006.88
                         4,560,907.56أمين الخزانةالرصيد            6,942,020.36

9,121,815.12                         

            5,553,616.51                3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا27/04/20112011
                                (124,403.32)                             03/02/2012801,199.43                            608,121.01أمين الخزانة03/02/2012               925,602.75

                         3,040,605.04أمين الخزانةالرصيد            4,628,013.76

3,648,726.05                         

                                               -                          17/11/20043,364,061.32                         3,364,061.32أمين الخزانة17/11/2004            3,364,061.32                3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھـــولـنـــدا08/12/20032004
                                               -                          05/12/20053,364,061.32                         3,364,061.32أمين الخزانة05/12/2005            3,364,061.32                3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھـــولـنـــدا08/12/20032005

          10,718,502.63                7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة18/05/20042004
                                  380,132.91                          23/08/20052,166,550.02                         1,207,260.68أمين الخزانة23/08/2005            1,786,417.11

سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2011 الى غاية  13 أفريل / نسيان 2012

 المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

   الجدول 11: سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2012-2004
المقبوضــاتاالستالمــات

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر  قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
أمريكي) تاريخ  القبض الوكالة  قيمة األذن بالدوالر أمريكي  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

حسب اليونيب تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي
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 المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

   الجدول 11: سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2012-2004
المقبوضــاتاالستالمــات

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر  قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي)
أمريكي) تاريخ  القبض الوكالة  قيمة األذن بالدوالر أمريكي  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

حسب اليونيب تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي

5,359,251.32            2006                                   944,460.32                          6,303,711.64فبراير 2006                         3,621,782.04أمين الخزانةفبراير
                                  900,549.53                          24/07/20064,473,383.73                         3,621,782.04أمين الخزانة24/07/2006            3,572,834.20

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

          10,718,502.63                7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة01/06/20052005
                                  450,274.75                          24/07/20062,236,691.86                         1,207,260.68أمين الخزانة24/07/2006            1,786,417.11
                               1,354,916.85                          09/08/20066,036,303.40                         3,163,681.03أمين الخزانة09/08/2006            4,681,386.55
                               1,178,537.31                          16/08/20065,429,236.28                         2,872,622.37أمين الخزانة16/08/2006            4,250,698.97

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

                                               -                          27/10/20052,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة27/10/2005            4,920,000.00                4,920,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة13/05/20052004
                                               -                          02/11/20062,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006
                                               -                             25/10/2007920,000.00                            920,000.00أمين الخزانة25/10/2007

4,920,000.00                         

                                               -                          02/11/20062,000,000.00                         2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006            3,159,700.00                3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة01/03/20062005
                                               -                          25/10/20071,159,700.00                         1,159,700.00أمين الخزانة25/10/2007

3,159,700.00                         

                                               -                          25/10/20072,500,000.00                         2,500,000.00أمين الخزانة25/10/2007            7,315,000.00                7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006
                                               -                          19/11/20082,500,000.00                         2,500,000.00أمين الخزانة19/11/2008
                                               -                          11/05/20092,315,000.00                         2,315,000.00أمين الخزانة11/05/2009

7,315,000.00                         

                                               -                          19/11/20082,341,500.00                         2,341,500.00أمين الخزانة19/11/2008            4,683,000.00                4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/02/20082008
                                               -                          11/05/20092,341,500.00                         2,341,500.00أمين الخزانة11/05/2009

4,683,000.00                         

            5,697,000.00                5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/04/20092009
                                               -                       11/05/20091,900,000.00                      1,900,000.00أمين الخزانة11/05/2009
                                               -                       04/11/20101,900,000.00                      1,900,000.00أمين الخزانة04/11/2010
                                               -                       03/11/20111,897,000.00                      1,897,000.00أمين الخزانة03/11/2011



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54
Annex I
الصفحة 13

2012 2013المستحقة في 2014المستحقة في المجموعالمستحقة في

ألمانـــيا

20092,314,0082,314,008

20102,314,0064,628,0136,942,019

2011925,6021,851,2061,851,2064,628,014

5,553,6166,479,2191,851,20613,884,041

مالحظة

ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعھا في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة.

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال

دوالر أمريكي
الجدول 11: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية  13 أبريل / نيسان 2012 
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  0232 نيسان/  أبريل  31الئحة البلدان التي أكّدت خطياً ألمين الخزانة بتاريخ 
 إلعادة تزويد الصندوق بالمال، 0234-0230أنها سوف تستعمل آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة 

 من دون إخطار أمين الخزانة خطياً بذلك. أو أنها سّددت بالعمالت الوطنية
 

 

 

 

 أستراليا .1

 النمسا .2

 كندا .3

 الجمهورية التشيكية .4

 الدانمرك  .5

 ايرلندا .6

 موناكو .7

 نيوزيلندا .8

 النرويج .9

 السويد 10

 سويســرا 11
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الثانيالمرفق   

حول الوضع القائم إضافية تقديم تقارير عنھا  المطلوبالمشروعات   

 األسباب عنوان المشروع الرمز الوكالة
غير المشروع الشبكات األفريقية إلنفاذ الجمارك لمنع االتجار  AFR/SEV/53/TAS/39 فرنسا

بالمواد المستنفدة لألوزون في المنظمات التجارية األفريقية دون 
  .UEMOA) و CEMAC, COMESA, SACUاإلقليمية (

  حالة االتفاق على مؤسسة تدريب.

مشروع تدليلي الختبار بدائل بروميد الميثيل للتطھير بعد الحصاد  ARG/FUM/29/DEM/93 البنك الدولي
 والموالح. (المرحلة األولى).لمحصولي القطن 

 األموال غير المستعملة والتقرير الختامي. عنإعداد تقرير حالة 

خطة اإلزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية: برنامج العمل  ARG/PHA/47/INV/148 البنك الدولي
 .2006لعام 

 حالة التوقيع على االتفاقات للشركات الثالث المتبقية.

إعداد مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة مخلفات المواد المستنفدة  IDS/DES/57/PRP/187 الدوليالبنك 
 لألوزون والتخلص منھا.

حالة إكمال التقرير المتعلق بتدمير المواد المستنفدة لألوزون إن لم 
 يكن مقدماً إلى االجتماع السابع والستين.

إلدارة مخلفات  نصر الثاني من المشروع التدليلي التجريبيإعداد الع MEX/DES/58/PRP/143 البنك الدولي
 المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا.

إلدارة  تقرير عن العنصر الثاني من المشروع التدليلي التجريبي
إن لم يكن مقدماً مخلفات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا 

 إلى االجتماع السابع والستين.
إعداد مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة مخلفات المواد المستنفدة  PHI/DES/57/PRP/85 البنك الدولي

 لألوزون والتخلص منھا.
حالة إكمال التقرير المتعلق بتدمير المواد المستنفدة لألوزون إن لم 

 يكن مقدماً إلى االجتماع السابع والستين.
.الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون (الشريحة األولى)خطة اإلزالة  TUN/PHA/49/INV/47 البنك الدولي  حالة شراء معدات إعادة التدوير واستردادھا لخطة اإلزالة الوطنية. 

.)الثانيةخطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون (الشريحة  TUN/PHA/61/INV/51 البنك الدولي  اإلزالة الوطنية.حالة شراء معدات إعادة التدوير واستردادھا لخطة  

مشروع تدليلي استراتيجي للتحويل المعجل لمبردات المباني العاملة  AFR/REF/48/DEM/35 اليابان
بالمواد الكلوروفلوروكربونية في خمس بلدان أفريقية (الكاميرون 

 ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان).

 حالة المفاوضات مع البنك النيجيري من أجل المشروع األفريقي
 اإلقليمي لمبردات المباني.

ب إلى تكنولوجيا 141-التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون BGD/FOA/62/INV/38 اليوئنديبي
السيكلوبانتين في تصنيع رغاوي العزل في معدات التبريد في شركة 

 والتون ھاي تك المحدودة.

تقرير حالة فقط في حالة عدم التوقيع على وثيقة/اتفاق المشروع من 
 قبل الجھة المستفيدة على النحو المخطط.

إعداد مشروع تدليلي تجريبي عن إدارة مخلفات المواد المستنفدة  BRA/DES/57/PRP/288 اليوئنديبي
 لألوزون والتخلص منھا.

حالة إعداد المشروع إن لم يكن المشروع مقدماً إلى االجتماع السابع 
 والستين.
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 األسباب عنوان المشروع الرمز الوكالة
مشروع تدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي لمبردات المباني BRA/REF/47/DEM/275 اليوئنديبي

المركزية، مع التركيز على استعمال التكنولوجيات ذات الطاقة 
الفعالة والخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية واستبدالھا 

 بالمبردات المعتمدة على المواد الكلوروفلوروكربونية

 الموافق عليھا.انخفاض معدل صرف األموال 

 رصد حالة صرف األموال لھذا المشروع. تحديث الخطة الوطنية إلدارة مصرف الھالونات DOM/HAL/51/TAS/39 اليوئنديبي

خطة إدارة اإلزالة النھائية لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف  HAI/PHA/58/INV/14 اليوئنديبي
 (الشريحة األولى).

المشروع نظرا لعدم اإلبالغ عن أي حالة صرف األموال لھذا 
 صرف.

إعداد مشروع تدليلي عن نموذج اإلدارة المستدامة والتقنية والمالية  IND/DES/61/PRP/437 اليوئنديبي
 للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون.

 رصد حالة إعداد المشروع.

لم تقدم التقارير المالية والتقارير المرحلية لالجتماع الثالث على  الثالثة).تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة  ANT/SEV/44/INS/11 اليونيب
 التوالي.

لم تقدم التقارير المالية والتقارير المرحلية لالجتماع الثالث على  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة). BAH/SEV/60/INS/24 اليونيب
 التوالي.

 التوقيع على وثيقة المشروع للتعزيز المؤسسي. تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة). BEN/SEV/62/INS/24 اليونيب

لم تقدم التقارير المالية والتقارير المرحلية لالجتماع الثالث على  تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة). GRN/SEV/60/INS/17 اليونيب
 التوالي.

لم تقدم التقارير المالية والتقارير المرحلية لالجتماع الثالث على  التعزيز المؤسسي (المرحلة األولى). IRQ/SEV/57/INS/05 اليونيب
 التوالي.

الثالث على لم تقدم التقارير المالية والتقارير المرحلية لالجتماع  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة). MAU/SEV/49/INS/17 اليونيب
 التوالي.

 التوقيع على وثيقة المشروع للتعزيز المؤسسي. تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة). MOR/SEV/59/INS/63 اليونيب

مشروع تدليلي استراتيجي للتحويل المعجل لمبردات المباني العاملة  AFR/REF/48/DEM/37 اليونيدو
في خمس بلدان أفريقية (الكاميرون بالمواد الكلوروفلوروكربونية 

 ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان).

 حالة المفاوضات مع البنك النيجيري للصناعة.

حالة إعداد المشروع إن لم يكن المشروع مقدماً إلى االجتماع السابع  إعداد مشروع لقطاع التبخير (الزھور). ETH/FUM/54/PRP/18 اليونيدو
 والستين.
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 األسباب عنوان المشروع الرمز الوكالة
مشروع تدليلي بشأن استبدال مبردات المباني المركزية في كرواتيا  EUR/REF/47/DEM/06 اليونيدو

 ومقدونيا ورومانيا وصربيا والجبل األسود.
نتائج عمليات التفتيش البصرية والتشغيلية لنقل مشروع مبردات 

 المباني إلى الموقع الجديد في مستشفى في صربيا.

إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي االستھالك واإلنتاج: خطة  IND/PHA/45/INV/385 اليونيدو
 .2005البرنامج السنوي لعام 

 تحديد موّرد معدات المشروع.

خطة إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاعي االستھالك واإلنتاج:  IND/PHA/49/INV/402 اليونيدو
 .2006البرنامج السنوي لعام 

 تحديد موّرد معدات المشروع.

وحدة من وحدات  50خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون في  IVC/REF/57/INV/32 اليونيدو
 مبردات المباني المركزية

 اختيار مستشار لتنفيذ المشروع.

إعداد مشروع تجريبي إلدارة مخلفات المواد المستنفدة لألوزون  LEB/DES/61/PRP/72 اليونيدو
 والتخلص منھا.

إن لم يكن مقدماً إلى رصد حالة إعداد المشروع إذ أن المشروع 
 االجتماع السابع والستين.

 .مشروعالحالة التوقيع على وثيقة  تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة). QAT/SEV/59/INS/15 اليونيدو

المركزية العاملة بالمواد مشروع تدليلي الستبدال مبردات المباني  SYR/REF/47/DEM/93 اليونيدو
 الكلوروفلوروكربونية.

 رصد حالة إعادة تصميم المشروع.

-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون SYR/REF/62/INV/103 اليونيدو
ب من تصنيع معدات تكييف الھواء المستقلة ولوائح العزل 141

 الصلبة للبوليوريتان في مجموعة الحافظ

 حالة الشروع في تنفيذ المشروع.

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  TKM/PHA/62/INV/08 اليونيدو
 األولى، الشريحة األولي).

 حالة الشروع في تنفيذ المشروع.
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  الثالث المرفق
 

  عداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلحول الوضع القائم تقديم تقارير إضافية عنھا  المطلوبالمشروعات 
 

 األسباب عنوان المشروع الرمز الوكالة
 البنك الدولي

 لإلنشاء والتعمير
PHI/REF/59/PRP/88 د ارية إلزالة المواإعداد المشروعات االستثم

كربونية (قطاع تكييف الھواء كلوروفلوروھيدروال
 المحلي) في الفلبين

 رصد تقديم الخطة القطاعية للمواد الھيدروكلورو
إذا لم تقدم إلى  المستعملة في التبريد فلوروكربونية

  .االجتماع السابع والستين
 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو PER/PHA/55/PRP/40 اليوئنديبي

 فلوروكربونية في بيرو.
 لمواد الھيدروكلوروارصد تقديم خطة إدارة إزالة 

 فلوروكربونية.
 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو BAR/PHA/55/PRP/18 اليونيب

  فلوروكربونية في بربادوس.
 لمواد الھيدروكلوروارصد تقديم خطة إدارة إزالة 

 فلوروكربونية.

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو HAI/PHA/57/PRP/13  اليونيب
 ھايتي.فلوروكربونية في 

 لمواد الھيدروكلوروارصد تقديم خطة إدارة إزالة 
 .فلوروكربونية

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروMAU/PHA/55/PRP/20  اليونيب
 موريتانيا.فلوروكربونية في 

 لمواد الھيدروكلوروارصد تقديم خطة إدارة إزالة 
 .فلوروكربونية

 إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو SOA/PHA/55/PRP/01  اليونيدو
 جنوب أفريقيا.فلوروكربونية في 

 لمواد الھيدروكلوروارصد تقديم خطة إدارة إزالة 
إذا لم تقدم إلى االجتماع السابع  ،فلوروكربونية

 والستين.
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 الرابع لمرفقا

  
  برنامج األمم المتحدة االنمائي أداءمؤشرات 

 2012 أھداف  البند
عدد البرامج السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا، مقابل تلك التي تّم تخطيطھا (جديد 

  ية)ارزائد شرائح من اتفاقات متعددة السنوات ج
16 

عات استثمار وتدليل، مساعدة تقنية، تعزيز مؤسسي) عدد المشروعات/األنشطة اإلفرادية (مشرو
  موافق عليھا، مقابل تلك المخططة

15  

شرائح سنوية متعددة السنوات مقابل لأنشطة مرحلية متّممة/مستويات مواد مستنفدة لألوزون منجزة 
  تلك التي تم تخطيطھا

12  

  18,9  في التقارير المرحلية مواد مستنفدة لألوزون مزالة لمشروعات إفرادية مقابل تلك المخططة
للمشروعات االستثمارية) وكما ُحّددت للمشروعات غير  28/2إتمام مشروعات (عمالً بالمقرر

  االستثمارية مقابل تلك المخططة في التقارير المرحلية
41  

ً   عدد المساعدة للسياسة العامة/والتنظيمية المنجزة مقابل تلك المخططة   يحّدد الحقا
في الوقت   سرعة اإلتمام المالي مقابل ذاك المطلوب في تواريخ إتمام كل من التقارير المرحلية

  المحدد
في الوقت   في الوقت المحدد لتقارير إتمام المشروع مقابل تلك المتفق عليھا تقارير تقديم

  المحدد
في الوقت   اق على خالف ذلكستجابات، إالّ في حال االتفالتقديم في الوقت المحدد للتقارير المرحلية وا

  المحدد
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 الخامس المرفق

 

 األولالجدول 
 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة مؤشرات أداء
 

 2012أھداف  البند
 26 عدد البرامج السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا مقابل تلك المقررة
والتعزيز والمساعدات التقنية عدد المشروعات/ األنشطة الفردية (المشروعات االستثمارية واإليضاحية 

 المؤسسي) الموافق عليھا مقابل تلك المقررة
79 

أنشطة بارزة مستكملة/ مستويات المواد المستنفدة لألوزون التي تحققت بالنسبة للشرائح السنوية لالتفاقات 
 المتعددة السنوات الموافق عليھا مقابل تلك المقررة.

3 

 طن بقدرات استنفاد األوزون  0,0 ة مقابل تلك المقررة بحسب  التقارير المرحليةإزالة المواد المستنفدة لألوزون في المشروعات الفردي
بالنسبة للمشروعات االستثمارية) وعلى النحو المحدد للمشروعات  28/2استكمال المشروعات (إعماال للمقرر 

 غير االستثمارية مقابل تلك المقررة في التقارير المرحلية.
41 

في المائة من البلدان الواردة في مرق خطة  100 / السياساتية المستكملة مقابل تلك المقررةعدد المساعدات التنظيمية
أعمال اليونيب أي حصلت على المساعدة أو 

 عليھا المساعدةعرضت 
 في الوقت المحدد السرعة في االستكمال المالي مقابل تلك المطلوبة بحسب مواعيد استكمال التقارير المرحلية

 في الوقت المحدد ر استكمال المشروعات في الوقت المحدد مقابل تلك الموافق عليھام تقارييتقد
 في الوقت المحدد تقديم التقارير المرحلية واالستجابات في الوقت المحدد ما لم يتم على غير ذلك
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  ثانيالالجدول 
 

 لبرنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال مؤشرات األداء
 

 2012أھداف  التقييمبياناتال مؤشرات األداء
متابعة تتسم بالكفاءة للشبكات اإلقليمية 

 واالجتماعات المواضيعية
قائمة التوصيات الناشئة عن 

الشبكات اإلقليمية واالجتماعات 
 2011المواضيعية في 

معدل تنفيذ توصيات تلك االجتماعات 
 2012المقرر تنفيذھا في 

 

 في المائة 90معدل التنفيذ 

فعال لوحدات األوزون الوطنية الدعم ال
توجيه اإلرشادات في عملھا وخاصة 
 للوحدات الجديدة 

د/ قائمة الطرق / الوسائل/ الموا
الخدمات الجديدة لدعم وحدات 
األوزون الوطنية في عملھا مع 
تحديد خصائص تلك المقرر أن 

 تصبح وحدات جديدة
 

عدد الطرق / الوسائل/ المواد/ الخدمات 
الجديدة لدعم وحدات األوزون الوطنية 

في عملھا مع تحديد تلك المقرر أن تكون 
 وحدات جديدة

 

 7  /من تلك الطرق/ الوسائل
 .المواد/ الخدمات

  تحصل جميع الوحدات الجديدة
 على دعم لبناء القدرات.

  بلدان إضافية تقارير  10قدمت
على االمتثال  برنامج المساعدة

باستخدام نظام إبالغ البيانات 
إلكترونيا التابع للصندوق 

 .المتعدد األطراف
مساعدة البلدان التي تعاني بالفعل أو 

يحتمل أن تعاني من عدم االمتثال 
(بحسب مقررات مؤتمر األطراف 

و/أو حسب البيانات المبلغة بموجب 
 .7المادة 

قائمة البلدان التي تعاني أو يحتمل 
أن تعاني من عدم االمتثال والتي 

تحصل على مساعدات برنامج 
المساعدة على االمتثال خارج 

  اجتماعات الشبكة

عدد البلدان التي تعاني أو يحتمل أن 
االمتثال والتي تحصل تعاني من عدم 

على مساعدات برنامج المساعدة على 
 اجتماعات الشبكة.االمتثال خارج 

 

 جميع ھذه البلدان

ات في إنتاج وتسليم مواد االبتكار
 وخدمات المعلومات العالمية واإلقليمية

قائمة مواد وخدمات المعلومات 
العالمية واإلقليمية المقرر إرسالھا 

 إلىتصل مھتمين جدد أو التي  إلى
 المھتمين المستھدفين بطرق جديدة

 

عدد مواد وخدمات المعلومات العالمية 
دفين المستھواإلقليمية المقررة للمھتمين 

المھتمين  إلىالجدد أو التي تصل 
 المستھدفين بطرق جديدة

 
 

 من ھذه المواد والخدمات 7

التعاون الوثيق بين األفرقة اإلقليمية 
لبرنامج المساعدة على االمتثال 

العاملة  الوكاالت المنفذة و الثنائية و
  في األقاليم

قائمة البعثات/ المھام المشتركة 
رنامج للموظفين اإلقليميين لب

  على االمتثال المساعدة 
 الوكاالت المنفذة و الثنائية  مع

 في كل إقليم 5 عدد البعثات/ المھام المشتركة 
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 السادس المرفق

 

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أداءمؤشرات 

  2012أھداف  البند

التفاقات متعددة عدد البرامج السنوية لالتفاقات متعددة السنوات الموافق عليھا مقابل المخططة (جديدة زائدا شرائح ا
 )الجارية السنوات

34 
  

ستثمارية وبيانية ومساعدة تقنية ودعم مؤسسي) موافق عليھا مقابل عدد المشروعات/األنشطة الفردية (مشروعات ا
 المخططة

10 
 

الموافق  لالتفاقات متعددة السنواتعالمات األنشطة المنتھية/مستويات المواد المستنفدة لألوزون المتحققة للشرائح السنوية 
 عليھا مقابل المخططة 

14 

 0 لفردية مقابل المخططة حسب التقارير المرحليةإزالة المواد المستنفدة لألوزون للمشروعات ا
  

للمشروعات االستثمارية) وكما حددت للمشروعات غير االستثمارية مقابل  28/2إنتھاء المشروعات (عمال بالمقرر 
 المخططة حسب التقارير المرحلية

3 
 

 ال توجد عدد المساعدة في السياسة/التنظيمية المنتھية مقابل المخططة

 سرعة االنتھاء المالي مقابل المطلوبة حسب تواريخ االنتھاء في التقارير المرحلية
شھرا بعد  12

  االنتھاء التشغيلي

حددفي الوقت الم لتقارير إنتھاء المشروعات مقابل المتفق عليھا محددالتقديم في الوقت ال  
  

حددالمفي الوقت  على ذلكللتقارير المرحلية والردود ما لم يتفق  محددالتقديم في الوقت ال  
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  السابعالمرفق 

  
  البنك الدولي أداءمؤشرات 

  2012أھداف   البند
عدد البرامج السنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا، مقابل تلك التي تّم تخطيطھا 

  (جديد زائد شرائح من اتفاقات متعددة السنوات جارية)
5/5 

، مساعدة تقنية، تعزيز يةوتدليل يةمشروعات استثمار(عدد المشروعات/األنشطة اإلفرادية 
  مؤسسي) موافق عليھا مقابل تلك المخططة

4/4 

أنشطة مرحلية متّممة/ مستويات مواد مستنفدة لألوزون منجزة لشرائح سنوية متعددة السنوات 
  مقابل تلك التي تّم تخطيطھا

2/2 

 8,5  مواد مستنفدة لألوزون مزالة لمشروعات إفرادية مقابل تلك المخططة 
للمشروعات االستثمارية) وكما حّددت للمشروعات غير  28/2إتمام مشروعات (عمالً بالمقرر

  االستثمارية مقابل تلك المخططة في التقارير المرحلية
6/6 

 %100  المخططةعدد المساعدة للسياسة العامة/ التنظيمية المنجزة مقابل تلك 
 اا شھرا  سرعة اإلتمام المالي مقابل ذاك المطلوب في تواريخ إتمام كّل من التقارير المرحلية

 %100  مقابل تلك المتفق عليھابالتوقيت المناسب تقديم تقارير إتمام المشروعات 
 %100  ، إالّ في حال االتفاق على خالف ذلكواستجابات بالتوقيت المناسب مرحلية تقديم تقارير
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 الثامنالمرفق 

 المتعلق متعدد األطراف البين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق التفاق ل ألف-5التذييل 
 (المرحلة األولى)  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد خطة إدارة إزالة ب

  

  : مؤسسات وأدوار الرصدألف-5التذييل 

يضطلع  التيوزارة البيئة ھو المسؤول عن التنسيق الشامل لألنشطة /إن مكتب التعاون االقتصادي الخارجي  - 1
ويعمل كوحدة وطنية  الرئيسيةبمساعدة الوكالة المنفذة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بھا في 

  المواد المستنفدة لألوزون. بالرقابة علىسات والتشريعات الوطنية فيما يتعلق لألوزون، مسؤولة عن تنفيذ السيا

يجرى رصد االستھالك الوطني ويحدد على أساس بيانات اإلنتاج والبيانات الرسمية للواردات والصادرات   - 2
  .ق) من ھذا االتفا2(أ)(5المختصة بما يتسق مع الفقرة تسجلھا المصالح الحكومية  التيمن المواد 

باإلضافة إلى النظام الوطني إلصدار التراخيص والحصص للواردات من المواد   - 3
يجرى إنشاء نظام حصص )، 2(أ)(5الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلنتاج والصادرات منھا المشار إليه في الفقرة 

ا انطبق، للرقابة على في مختلف قطاعات االستھالك، كلممن ھذه المواد كبيرة التي تستعمل كميات يغطى الشركات 
  الشركات وجمع بيانات االستھالك.ھذه زيادة االستھالك وتحقيق خفض في االستھالك في 

وقطاع  ىرغاوالوبالنسبة للقطاعات ذات مقادير كبيرة في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مثل قطاع   - 4
، يدار االستھالك ان الجاسئةثالبوليوريرغاوى وقطاع  البوليستيرين المسحوبة بالضغطالمذيبات وقطاع رغاوى 

  .التى تباع في السوق المحليةبواسطة الحد من الكميات ذات العالقة بالمواد 

 أنشطةتنفذ  التيعلى الشركات  باإلشرافعن كثب مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة البيئة يقوم   - 5
لضمان تحقق ھدف اإلزالة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من التحول في المرحلة األولي 

  ھذه الشركات.

 المتعاونةوكاالت الو الرئيسيةلوكالة المنفذة مع االبيئة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة  ينسق  - 6
  التحقق من األھداف المحددة في االتفاق.لتيسير 

بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت البيئة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة يقوم   - 7
  ألف من ھذا االتفاق.- 4) والتذييل 2(ب)(5المتعاونة في إعداد التقارير وفقا للفقرة 
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ALBANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase V: 
7/2012-6/2014)

UNEP $109,200 $0 $109,200

$109,200 $109,200Total for Albania

ALGERIA

REFRIGERATION

Air conditioning

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(conversion from HCFC-22 in the manufacture of room air 
conditioners at Condor)

UNIDO $1,379,460 $103,460 $1,482,920 9.18

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2010 to 
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 30.2 ODP tonnes, calculated using consumption of 
30.2 ODP tonnes reported for each 2009 and 2010, plus 5.36 ODP 
tonnes of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol 
systems, resulting in 35.56 ODP tonnes; and that in the event that 
the Parties to the Montreal Protocol agreed to change the baseline 
for compliance as calculated in the HPMP, the starting point for 
aggregate reduction in HCFC consumption would be 67.46 ODP 
tonnes (i.e., 62.1 ODP tonnes as the revised baseline for 
compliance plus 5.36 ODP tonnes of HCFC-141b contained in 
imported pre-blended polyol systems). Noted that the project to 
phase out HCFC-141b used in the manufacture of polyurethane 
rigid insulation foam for domestic refrigerators at Cristor had 
already been approved at the 62nd meeting in 2010 and had 
subsequently been included in stage I of the HPMP. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC-141b 
in bulk, by 1 January 2016 once the conversion of the enterprise 
Cristor was completed and an alternative process for cleaning 
refrigeration circuits was implemented. Noted that approval of 
stage I of the HPMP did not preclude Algeria from submitting, 
prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in HCFCs beyond 
that addressed in stage I of the HPMP. Noted the deduction of 2.40 
ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption for the project 
approved at the 62nd meeting, and UNIDO and the Government 
were requested to further deduct 12.08 ODP tonnes of HCFCs for 
implementation of stage I of the HPMP. The Fund Secretariat was 
requested, in the event that the baseline consumption for 
compliance is amended based on revised Article 7 data, to update 
Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for 
maximum allowable consumption, and to notify the Executive 
Committee of the resulting change in the levels of maximum 
allowable consumption. In the event that the Parties did not agree 
to change the baseline for compliance, stage I of the HPMP would 
reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline by 2020 
and the Agreement would be revised accordingly.

8.3
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(activities in the refrigeration servicing sector including 
phase-out of HCFC-141b used for flushing, and project 
monitoring)

UNIDO $214,400 $16,080 $230,480 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2010 to 
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 30.2 ODP tonnes, calculated using consumption of 
30.2 ODP tonnes reported for each 2009 and 2010, plus 5.36 ODP 
tonnes of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol 
systems, resulting in 35.56 ODP tonnes; and that in the event that 
the Parties to the Montreal Protocol agreed to change the baseline 
for compliance as calculated in the HPMP, the starting point for 
aggregate reduction in HCFC consumption would be 67.46 ODP 
tonnes (i.e., 62.1 ODP tonnes as the revised baseline for 
compliance plus 5.36 ODP tonnes of HCFC-141b contained in 
imported pre-blended polyol systems). Noted that the project to 
phase out HCFC-141b used in the manufacture of polyurethane 
rigid insulation foam for domestic refrigerators at Cristor had 
already been approved at the 62nd meeting in 2010 and had 
subsequently been included in stage I of the HPMP. Noted the 
commitment of the Government to ban the import of HCFC-141b 
in bulk, by 1 January 2016 once the conversion of the enterprise 
Cristor was completed and an alternative process for cleaning 
refrigeration circuits was implemented. Noted that approval of 
stage I of the HPMP did not preclude Algeria from submitting, 
prior to 2015, a proposal to achieve a reduction in HCFCs beyond 
that addressed in stage I of the HPMP. Noted the deduction of 2.40 
ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption for the project 
approved at the 62nd meeting, and UNIDO and the Government 
were requested to further deduct 12.08 ODP tonnes of HCFCs for 
implementation of stage I of the HPMP. The Fund Secretariat was 
requested, in the event that the baseline consumption for 
compliance is amended based on revised Article 7 data, to update 
Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for 
maximum allowable consumption, and to notify the Executive 
Committee of the resulting change in the levels of maximum 
allowable consumption. In the event that the Parties did not agree 
to change the baseline for compliance, stage I of the HPMP would 
reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline by 2020 
and the Agreement would be revised accordingly.

2.8

$1,593,860 $119,540 $1,713,400Total for Algeria 11.1
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ANTIGUA AND BARBUDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $45,850 $5,961 $51,811

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2015 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 0.3 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 0.5 ODP tonnes and 0.1 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, respectively. UNEP and the Government were requested to 
deduct 0.03 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

$45,850 $5,961 $51,811Total for Antigua and Barbuda

ARGENTINA

FOAM

Rigid (insulation refrigeration)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(phase-out of HCFC-141b in the production of 
polyurethane rigid insulation foam for domestic 
refrigerators at Mabe)

IBRD $838,612 $62,896 $901,508 5.00

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2010 to 
2017 to reduce HCFC consumption by 17.5 per cent of the 
baseline. Noted that the project to phase out HCFC-22 in the room 
and unitary air conditioning equipment manufacturing sector had 
already been approved at the 61st meeting in 2010 and had been 
included in stage I of the HPMP. Noted that in agreement with the 
Executive Committee, the Government had revised its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption 
from 356.9 ODP tonnes to 377.51 ODP tonnes. Noted the 
deduction of 53.46 ODP tonnes of HCFCs from the starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption for the 
project approved at the 61st meeting and the agreement to deduct a 
further 30.07 ODP tonnes of HCFCs for the implementation of 
stage I of the HPMP. Noted that approval of stage I did not 
preclude Argentina from submitting, prior to 2015, a proposal to 
achieve phase-out of HCFCs beyond that addressed in stage I of 

 the HPMP.  Approved the reallocation of funding remaining from 
the CFC national phase-out plan of US $800,000, plus agency 
support costs for UNIDO, as agreed by the Government in line 
with the implementation plan provided.

18.5
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $685,388 $51,404 $736,792

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2010 to 
2017 to reduce HCFC consumption by 17.5 per cent of the 
baseline. Noted that the project to phase out HCFC-22 in the room 
and unitary air conditioning equipment manufacturing sector had 
already been approved at the 61st meeting in 2010 and had been 
included in stage I of the HPMP. Noted that in agreement with the 
Executive Committee, the Government had revised its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption 
from 356.9 ODP tonnes to 377.51 ODP tonnes. Noted the 
deduction of 53.46 ODP tonnes of HCFCs from the starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption for the 
project approved at the 61st meeting and the agreement to deduct a 
further 30.07 ODP tonnes of HCFCs for the implementation of 
stage I of the HPMP. Noted that approval of stage I did not 
preclude Argentina from submitting, prior to 2015, a proposal to 
achieve phase-out of HCFCs beyond that addressed in stage I of 
the HPMP.  Approved the reallocation of funding remaining from 
the CFC national phase-out plan of US $800,000, plus agency 
support costs for UNIDO, as agreed by the Government in line 
with the implementation plan provided.

7.1

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(monitoring and reporting of HCFC-22 production)

IBRD $76,000 $5,700 $81,700

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2010 to 
2017 to reduce HCFC consumption by 17.5 per cent of the 
baseline. Noted that the project to phase out HCFC-22 in the room 
and unitary air conditioning equipment manufacturing sector had 
already been approved at the 61st meeting in 2010 and had been 
included in stage I of the HPMP. Noted that in agreement with the 
Executive Committee, the Government had revised its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption 
from 356.9 ODP tonnes to 377.51 ODP tonnes. Noted the 
deduction of 53.46 ODP tonnes of HCFCs from the starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption for the 
project approved at the 61st meeting and the agreement to deduct a 
further 30.07 ODP tonnes of HCFCs for the implementation of 
stage I of the HPMP. Noted that approval of stage I did not 
preclude Argentina from submitting, prior to 2015, a proposal to 
achieve phase-out of HCFCs beyond that addressed in stage I of 

 the HPMP.  Approved the reallocation of funding remaining from 
the CFC national phase-out plan of US $800,000, plus agency 
support costs for UNIDO, as agreed by the Government in line 
with the implementation plan provided.

$1,600,000 $120,000 $1,720,000Total for Argentina 25.5

ARMENIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $297,177 $22,288 $319,465

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance.

$297,177 $22,288 $319,465Total for Armenia
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BELIZE

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
4/2012-3/2014)

UNEP $76,700 $0 $76,700

$76,700 $76,700Total for Belize

BOSNIA AND HERZEGOVINA

FOAM

Rigid

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(conversion to cyclopentane in the manufacture of panels at 
Alternativa, and conversion to methyl formate (foam) and 
non-HCFCs refrigerant in 6 manufacturers of commercial 
refrigeration equipment)

UNIDO $555,212 $41,641 $596,853 10.56

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline, 
on the understanding that US $280,000 were provided to address 
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach 
up to and including the 35 per cent reduction in 2020 in line with 
decision 60/44; and US $673,284 were provided for the investment 
component and the associated technical assistance component for 
the phase-out of 5.76 ODP tonnes of HCFCs used in the 
polyurethane foam and commercial refrigeration manufacturing 
sectors. Noted that the Government had agreed to establish as its 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption the baseline of 4.7 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 5.7 ODP tonnes and 3.5 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 3.47 ODP tonnes of 
HCFC-141b contained in imported pre blended polyol systems, 
resulting in 8.17 ODP tonnes. Noted the commitment of the 
Government to ban imports of HCFC-141b, both pure and 
contained in pre-blended polyols, no later than 1 January 2016. 
UNIDO and the Government were requested to deduct 6.58 ODP 
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption.

4.8
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(activities in the refrigeration servicing sector including 
policy actions)

UNIDO $76,070 $5,705 $81,775

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline, 
on the understanding that US $280,000 were provided to address 
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach 
up to and including the 35 per cent reduction in 2020 in line with 
decision 60/44; and US $673,284 were provided for the investment 
component and the associated technical assistance component for 
the phase-out of 5.76 ODP tonnes of HCFCs used in the 
polyurethane foam and commercial refrigeration manufacturing 
sectors. Noted that the Government had agreed to establish as its 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption the baseline of 4.7 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 5.7 ODP tonnes and 3.5 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 3.47 ODP tonnes of 
HCFC-141b contained in imported pre blended polyol systems, 
resulting in 8.17 ODP tonnes. Noted the commitment of the 
Government to ban imports of HCFC-141b, both pure and 
contained in pre-blended polyols, no later than 1 January 2016. 
UNIDO and the Government were requested to deduct 6.58 ODP 
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate 
reduction in HCFC consumption.

0.2

$631,282 $47,346 $678,628Total for Bosnia and Herzegovina 5.0

BRAZIL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
1/2012-12/2013)

UNDP $351,000 $26,325 $377,325

$351,000 $26,325 $377,325Total for Brazil

BRUNEI DARUSSALAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNDP $52,800 $4,752 $57,552

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 6.1 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 5.3 ODP tonnes and 6.9 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, respectively. UNDP, UNEP and the Government were 
requested to deduct 2.14 ODP tonnes of HCFCs from the starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

0.2
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $123,000 $15,990 $138,990

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 6.1 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 5.3 ODP tonnes and 6.9 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, respectively. UNDP, UNEP and the Government were 
requested to deduct 2.14 ODP tonnes of HCFCs from the starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

0.4

$175,800 $20,742 $196,542Total for Brunei Darussalam 0.6

COLOMBIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $50,000 $6,500 $56,500

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 225.6 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 209.7 ODP 
tonnes and 241.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively.

1.5

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $550,000 $41,250 $591,250

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 225.6 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 209.7 ODP 
tonnes and 241.5 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively.

DESTRUCTION

Demonstration

Demonstration project on end of life ODS management and 
destruction

UNDP $1,195,000 $89,625 $1,284,625

Approved on the understanding that no further funds would be 
available for Colombia for any ODS disposal projects in future.

$1,795,000 $137,375 $1,932,375Total for Colombia 1.5

COTE D'IVOIRE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $250,000 $30,260 $280,260 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 63.8 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 61.7 ODP tonnes and 65.9 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, respectively. UNIDO, UNEP and the Government were 
requested to deduct 22.33 ODP tonnes of HCFCs from the starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption. 
The Government was urged to ratify the Beijing amendment as 
soon as possible.

7
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $460,000 $34,500 $494,500 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 63.8 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 61.7 ODP tonnes and 65.9 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, respectively. UNIDO, UNEP and the Government were 
requested to deduct 22.33 ODP tonnes of HCFCs from the starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption. 
The Government was urged to ratify the Beijing amendment as 
soon as possible.

3.3

$710,000 $64,760 $774,760Total for Cote D'Ivoire 3.3

CROATIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second and 
third tranches)

UNIDO $360,000 $27,000 $387,000

Approved in accordance with the revised Agreement between the 
Government and the Executive Committee. The request for the 
reallocation of US $200,000 for HCFC phase-out activities in the 
HPMP from the project at Pavusin, which was cancelled by mutual 
agreement between the Government and UNIDO at the 66th 
meeting, was not approved.

4.3

$360,000 $27,000 $387,000Total for Croatia 4.3

DJIBOUTI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $81,000 $10,530 $91,530

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 0.7 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 0.6 ODP tonnes and 0.7 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, respectively. UNEP and the Government were requested to 
deduct 0.24 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption. The 
Government was urged to ratify the Beijing amendment as soon as 
possible.

0.1

$81,000 $10,530 $91,530Total for Djibouti 0.1
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GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $160,000 $12,000 $172,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 22.6 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 21.8 ODP tonnes and 23.4 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were 
requested to deduct 7.91 ODP tonnes of HCFCs from the starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption. 
The Government was requested, during implementation of stage I 
of the HPMP, to give high priority to the implementation of a code 
of good service practice, and to strengthen the technical capacity 
of refrigeration service technicians in order to reduce the high 
leakage rate of HCFC refrigerants during service practices.

1.2

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $85,000 $11,050 $96,050

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 22.6 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 21.8 ODP tonnes and 23.4 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were 
requested to deduct 7.91 ODP tonnes of HCFCs from the starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption. 
The Government was requested, during implementation of stage I 
of the HPMP, to give high priority to the implementation of a code 
of good service practice, and to strengthen the technical capacity 
of refrigeration service technicians in order to reduce the high 
leakage rate of HCFC refrigerants during service practices.

$245,000 $23,050 $268,050Total for Guinea 1.2
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INDIA

FOAM

Sectoral phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNDP $9,400,000 $705,000 $10,105,000 7.16

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2015 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 1,608.2 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 1,598.7 ODP tonnes and 1,617.6 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 83.05 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 1,691.25 ODP tonnes. UNDP and the Government 
were requested to deduct 341.77 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. Noted that no further funding would be provided 
from the Fund to any systems houses in India and that the 
Government agreed to convert all insular foam enterprises in stage 
I of its HPMP to cyclopentane technology. Further noted that the 
Government recognized and would abide by all its Montreal 
Protocol obligations.

145.4

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(project management component)

UNDP $600,000 $45,000 $645,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2015 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 1,608.2 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 1,598.7 ODP tonnes and 1,617.6 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 83.05 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 1,691.25 ODP tonnes. UNDP and the Government 
were requested to deduct 341.77 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. Noted that no further funding would be provided 
from the Fund to any systems houses in India and that the 
Government agreed to convert all insular foam enterprises in stage 
I of its HPMP to cyclopentane technology. Further noted that the 
Government recognized and would abide by all its Montreal 
Protocol obligations.
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(enabling activities)

UNEP $250,000 $30,402 $280,402

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2015 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 1,608.2 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 1,598.7 ODP tonnes and 1,617.6 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 83.05 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 1,691.25 ODP tonnes. UNDP and the Government 
were requested to deduct 341.77 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. Noted that no further funding would be provided 
from the Fund to any systems houses in India and that the 
Government agreed to convert all insular foam enterprises in stage 
I of its HPMP to cyclopentane technology. Further noted that the 
Government recognized and would abide by all its Montreal 
Protocol obligations.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $925,452 $106,440 $1,031,892 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2015 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 1,608.20 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 1,598.76 ODP tonnes and 1,617.63 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 83.05 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 1,691.25 ODP tonnes. Germany, UNEP and the 
Government were requested to deduct 31.24 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. Further noted that the Government 
recognized and would abide by all its Montreal Protocol 
obligations.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $180,800 $21,986 $202,786 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2015 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 1,608.2 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 1,598.7 ODP tonnes and 1,617.6 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 83.05 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 1,691.25 ODP tonnes. UNDP and the Government 
were requested to deduct 341.77 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. Noted that no further funding would be provided 
from the Fund to any systems houses in India and that the 
Government agreed to convert all insular foam enterprises in stage 
I of its HPMP to cyclopentane technology. Further noted that the 
Government recognized and would abide by all its Montreal 
Protocol obligations.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
4/2012-3/2014)

UNDP $373,230 $27,992 $401,222

$11,729,482 $936,820 $12,666,302Total for India 145.4

INDONESIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)  
(air conditioning sector plan, additional funding for heat 
exchangers)

UNDP $52,800 $3,960 $56,760

$52,800 $3,960 $56,760Total for Indonesia

JORDAN

REFRIGERATION

Air conditioning

Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the 
manufacture of unitary air-conditioning equipment at Petra 
Engineering Industries Co. (additional funding for heat 
exchangers)

UNIDO $126,500 $9,488 $135,988

$126,500 $9,488 $135,988Total for Jordan

KENYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) France $257,500 $31,186 $288,686

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2017 to reduce HCFC consumption by 21.1 per cent of the 
baseline. Noted that the Government had agreed to establish as its 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption the baseline of 52.2 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 54.7 ODP tonnes and 49.6 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively. France and the 
Government were requested to deduct 11.00 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption.  Noted that approval of stage I of the HPMP 
did not preclude Kenya from submitting, prior to 2015, a proposal 
to achieve a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I 
of the HPMP. The Government was urged to ratify the Beijing 
amendment as soon as possible.

3.1

$257,500 $31,186 $288,686Total for Kenya 3.1
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KUWAIT

FOAM

Rigid

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(polyurethane foam sector phase-out: Kuwait polyurethane 
Industry Co.; Kirby Building Systems, technical assistance 
to spray foam users and other small users)

UNIDO $284,628 $21,347 $305,975 4.32

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 39.2 per cent of the 
baseline. Noted that the Government had agreed to establish as its 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption the baseline of 418.6 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 398.1 ODP tonnes and 439.1 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 10.64 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 429.24 ODP tonnes. Noted that the Government had 
committed to limiting the amount of imports of HCFC-141b to the 
current level of HCFC-141b exported in pre-blended polyols of 
32.49 ODP tonnes once the conversion in the polyurethane foam 
sector and the implementation of the activities for the servicing 
sector for stage I were completed, to consider further voluntary 
commitments by the Government for reductions in the servicing 
sector, if possible, in future HPMP stages and confirmed that stage 
II of the HPMP would address targets beyond the country’s 2020 
reduction obligation. UNIDO, UNEP and the Government were 
requested to deduct 239.15 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. Approved the reallocation of funding remaining 
from the TPMP of US $220,000 plus agency support costs for 
UNEP, and US $28,000 plus agency support costs for UNIDO, as 
agreed under the TPMP, in line with the implementation plans 
provided.

11.0
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Polystyrene/polyethylene

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(extruded polystyrene foam sector phase-out: Gulf 
Insulating Materials Manufacturing and Trading; Isofoam 
Insulating Materials Plants; and Al Masaha Company)

UNIDO $3,042,662 $228,200 $3,270,862 3.73

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 39.2 per cent of the 
baseline. Noted that the Government had agreed to establish as its 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption the baseline of 418.6 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 398.1 ODP tonnes and 439.1 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 10.64 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 429.24 ODP tonnes. Noted that the Government had 
committed to limiting the amount of imports of HCFC-141b to the 
current level of HCFC-141b exported in pre-blended polyols of 
32.49 ODP tonnes once the conversion in the polyurethane foam 
sector and the implementation of the activities for the servicing 
sector for stage I were completed, to consider further voluntary 
commitments by the Government for reductions in the servicing 
sector, if possible, in future HPMP stages and confirmed that stage 
II of the HPMP would address targets beyond the country’s 2020 
reduction obligation. UNIDO, UNEP and the Government were 
requested to deduct 239.15 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. Approved the reallocation of funding remaining 
from the TPMP of US $220,000 plus agency support costs for 
UNEP, and US $28,000 plus agency support costs for UNIDO, as 
agreed under the TPMP, in line with the implementation plans 
provided.

49.8
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $210,160 $15,762 $225,922 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 39.2 per cent of the 
baseline. Noted that the Government had agreed to establish as its 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption the baseline of 418.6 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 398.1 ODP tonnes and 439.1 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 10.64 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 429.24 ODP tonnes. Noted that the Government had 
committed to limiting the amount of imports of HCFC-141b to the 
current level of HCFC-141b exported in pre-blended polyols of 
32.49 ODP tonnes once the conversion in the polyurethane foam 
sector and the implementation of the activities for the servicing 
sector for stage I were completed, to consider further voluntary 
commitments by the Government for reductions in the servicing 
sector, if possible, in future HPMP stages and confirmed that stage 
II of the HPMP would address targets beyond the country’s 2020 
reduction obligation. UNIDO, UNEP and the Government were 
requested to deduct 239.15 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. Approved the reallocation of funding remaining 
from the TPMP of US $220,000 plus agency support costs for 
UNEP, and US $28,000 plus agency support costs for UNIDO, as 
agreed under the TPMP, in line with the implementation plans 
provided.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing sector and monitoring and 
verification)

UNEP $277,000 $33,126 $310,126 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 39.2 per cent of the 
baseline. Noted that the Government had agreed to establish as its 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption the baseline of 418.6 ODP tonnes, calculated using 
actual consumption of 398.1 ODP tonnes and 439.1 ODP tonnes 
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 10.64 ODP tonnes 
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems, 
resulting in 429.24 ODP tonnes. Noted that the Government had 
committed to limiting the amount of imports of HCFC-141b to the 
current level of HCFC-141b exported in pre-blended polyols of 
32.49 ODP tonnes once the conversion in the polyurethane foam 
sector and the implementation of the activities for the servicing 
sector for stage I were completed, to consider further voluntary 
commitments by the Government for reductions in the servicing 
sector, if possible, in future HPMP stages and confirmed that stage 
II of the HPMP would address targets beyond the country’s 2020 
reduction obligation. UNIDO, UNEP and the Government were 
requested to deduct 239.15 ODP tonnes of HCFCs from the 
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC 
consumption. Approved the reallocation of funding remaining 
from the TPMP of US $220,000 plus agency support costs for 
UNEP, and US $28,000 plus agency support costs for UNIDO, as 
agreed under the TPMP, in line with the implementation plans 
provided.

$3,814,450 $298,435 $4,112,885Total for Kuwait 60.8
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MALAWI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
4/2012-3/2014)

UNEP $66,733 $0 $66,733

$66,733 $66,733Total for Malawi

MEXICO

FUMIGANT

Methyl bromide

National methyl bromide phase-out plan (third tranche) Spain $800,000 $93,000 $893,000

National methyl bromide phase-out plan (third tranche) UNIDO $1,200,000 $90,000 $1,290,000

$2,000,000 $183,000 $2,183,000Total for Mexico

MOZAMBIQUE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $40,000 $5,200 $45,200

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 6.5 ODP tonnes, calculated using the consumption of 
4.3 ODP tonnes and 8.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively. UNEP, UNIDO and the Government were requested 
to deduct 2.27 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption. The Fund 
Secretariat was requested, in the event that the baseline 
consumption for compliance for Mozambique is amended based 
on revised Article 7 data, to update Appendix 2-A to the 
Agreement to include the figures for maximum allowable 
consumption, and to notify the Executive Committee of the 
resulting change in the levels of maximum allowable consumption 
and of any potential related impact on the eligible funding level, 
with any adjustments needed being made when the next tranche 
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $75,000 $6,750 $81,750

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 6.5 ODP tonnes, calculated using the consumption of 
4.3 ODP tonnes and 8.7 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively. UNEP, UNIDO and the Government were requested 
to deduct 2.27 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption. The Fund 
Secretariat was requested, in the event that the baseline 
consumption for compliance for Mozambique is amended based 
on revised Article 7 data, to update Appendix 2-A to the 
Agreement to include the figures for maximum allowable 
consumption, and to notify the Executive Committee of the 
resulting change in the levels of maximum allowable consumption 
and of any potential related impact on the eligible funding level, 
with any adjustments needed being made when the next tranche 

0.3

$115,000 $11,950 $126,950Total for Mozambique 0.3

NAMIBIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
4/2012-3/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Namibia

NEPAL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNDP $42,000 $3,780 $45,780

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2010 to 
2020 to reduce HCFC consumption by the 35 per cent of the based 
line. Noted that stage I of the HPMP had been approved in 
principle at the 62nd meeting. Reiterated that the Government had 
agreed at the 62nd meeting to establish as its starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption the official 
consumption ceiling set by the country of 1.27 ODP tonnes, and 
not based on 2009 or 2010 estimated consumption. UNEP, UNDP, 
and the Government were requested to deduct 0.64 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. Approved on the condition that 
disbursements of the first tranche would only be made after 
official confirmation that the country had submitted its instrument 
of ratification of the Copenhagen Amendment to the Montreal 
Protocol to the United Nations Treaty Depositary Office in New 
York had been received by the Multilateral Fund Secretariat.

0.1
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $63,000 $8,190 $71,190

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2010 to 
2020 to reduce HCFC consumption by the 35 per cent of the based 
line. Noted that stage I of the HPMP had been approved in 
principle at the 62nd meeting. Reiterated that the Government had 
agreed at the 62nd meeting to establish as its starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption the official 
consumption ceiling set by the country of 1.27 ODP tonnes, and 
not based on 2009 or 2010 estimated consumption. UNEP, UNDP, 
and the Government were requested to deduct 0.64 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption. Approved on the condition that 
disbursements of the first tranche would only be made after 
official confirmation that the country had submitted its instrument 
of ratification of the Copenhagen Amendment to the Montreal 
Protocol to the United Nations Treaty Depositary Office in New 
York had been received by the Multilateral Fund Secretariat.

0.2

$105,000 $11,970 $116,970Total for Nepal 0.3

NICARAGUA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $38,000 $4,940 $42,940

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline, 
on the understanding that US $315,000 were provided to address 
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach 
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with 
decision 60/44; and US $15,000 were provided for the technical 
assistance component for the phase-out of 0.31 ODP tonnes of 
HCFCs used in the foam manufacturing sector. Noted that the 
Government of Nicaragua had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 6.8 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 6.0 ODP tonnes and 7.5 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, plus 0.31 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported 
pre-blended polyol systems, resulting in 7.11 ODP tonnes. Noted 
the commitment of the Government to ban imports of HCFC-141b, 
both pure and contained in pre-blended polyols, no later than 1 
January 2017. UNEP, UNIDO and the Government were requested 
to deduct 2.69 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.  The 
Government was urged to ratify the Beijing amendment as soon as 
possible.

0.2

18



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54
Annex IX

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $96,500 $8,685 $105,185

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline, 
on the understanding that US $315,000 were provided to address 
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach 
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with 
decision 60/44; and US $15,000 were provided for the technical 
assistance component for the phase-out of 0.31 ODP tonnes of 
HCFCs used in the foam manufacturing sector. Noted that the 
Government of Nicaragua had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 6.8 ODP tonnes, calculated using actual consumption 
of 6.0 ODP tonnes and 7.5 ODP tonnes reported for 2009 and 
2010, plus 0.31 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported 
pre-blended polyol systems, resulting in 7.11 ODP tonnes. Noted 
the commitment of the Government to ban imports of HCFC-141b, 
both pure and contained in pre-blended polyols, no later than 1 
January 2017. UNEP, UNIDO and the Government were requested 
to deduct 2.69 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for 
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.  The 
Government was urged to ratify the Beijing amendment as soon as 
possible.

0.5

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
4/2012-3/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$194,500 $13,625 $208,125Total for Nicaragua 0.7

NIGER

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $100,000 $13,000 $113,000

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an 
estimated baseline of 16.0 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 16.0 ODP tonnes reported for 2009 under the 
HPMP and 16.0 ODP tonnes reported for 2010 under Article 7 of 
the Montreal Protocol. UNEP, UNIDO and the Government were 
requested to deduct 5.60 ODP tonnes of HCFCs from the starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption. 
The Fund Secretariat was requested, in the event that the baseline 
consumption for Niger is amended based on revised Article 7 data, 
to update Appendix 2-A to the Agreement to include the revised 
figures for the baseline once approved by the Parties to the 
Montreal Protocol.

1.0
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $175,000 $13,125 $188,125

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2012 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
 Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an 
estimated baseline of 16.0 ODP tonnes, calculated using actual 
consumption of 16.0 ODP tonnes reported for 2009 under the 
HPMP and 16.0 ODP tonnes reported for 2010 under Article 7 of 
the Montreal Protocol. UNEP, UNIDO and the Government were 
requested to deduct 5.60 ODP tonnes of HCFCs from the starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption. 
The Fund Secretariat was requested, in the event that the baseline 
consumption for Niger is amended based on revised Article 7 data, 
to update Appendix 2-A to the Agreement to include the revised 
figures for the baseline once approved by the Parties to the 
Montreal Protocol.

1.7

$275,000 $26,125 $301,125Total for Niger 2.7

NIGERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration air-conditioning manufacturing and 
coordination)

UNIDO $550,000 $41,250 $591,250

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 398.2 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 370.0 ODP 
tonnes and 426.4 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(foam, refrigeration air-conditioning servicing and 
coordination)

UNDP $836,515 $62,739 $899,254

Noted that the Agreement was updated based on the established 
HCFC baseline for compliance; and that the revised starting point 
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption was 398.2 
ODP tonnes, calculated using actual consumption of 370.0 ODP 
tonnes and 426.4 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, 
respectively.

$1,386,515 $103,989 $1,490,504Total for Nigeria

PARAGUAY

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
7/2012-6/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Paraguay
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SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 4/2012-3/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Vincent and the Grenadines

SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $250,000 $18,750 $268,750

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2010 to 
2017 to reduce HCFC consumption by 30 per cent of the baseline. 
Noted that the project to phase out HCFC-141b used for 
polyurethane rigid foam production in the manufacture of 
domestic refrigerators, commercial refrigerators and polyurethane 
insulated composite panels by four enterprises had already been 
approved at the 62nd meeting in 2010 and had been included in 
stage I of the HPMP. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the consumption of 50.6 ODP tonnes reported 
for 2009 under Article 7 of the Montreal Protocol, which were the 
latest data available when the HCFC phase-out umbrella project 
had been approved at the 62nd meeting. Noted the deduction of 
11.87 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained 
aggregate reduction in HCFC consumption for the project 
approved at the 62nd meeting, and UNIDO and the Government 
were requested to further deduct 4.28 ODP tonnes of HCFCs for 
implementation of stage I of the HPMP. Noted that approval of 
stage I of the HPMP did not preclude Sudan from submitting, prior 
to 2015, a proposal to achieve a reduction in HCFCs consumption 
beyond that addressed in stage I of the HPMP.

$250,000 $18,750 $268,750Total for Sudan

TANZANIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 4/2012-3/2014)

UNEP $60,000 $0 $60,000

$60,000 $60,000Total for Tanzania

TUNISIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
7/2012-6/2014)

UNIDO $247,270 $18,545 $265,815

$247,270 $18,545 $265,815Total for Tunisia
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TURKEY

DESTRUCTION

Demonstration

Demonstration project for disposal of unwanted ODS UNIDO $1,076,250 $80,719 $1,156,969

Approved on the understanding that no further funds would be 
available for Turkey for any ODS disposal projects in future; any 
marketing of greenhouse gas (GHG) emission reductions 
generated by or associated with the project would be subject to a 
decision by the Executive Committee. A monitoring system will 
be established for the operation and the activities associated with 
the ODS disposal demonstration project and to report thereon to 
the Executive Committee at the completion of the project in 2014, 
ensuring that no marketing of GHG emission reductions had taken 
place.

$1,076,250 $80,719 $1,156,969Total for Turkey

ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, balance of the 
first tranche)

Germany $419,417 $50,096 $469,5135.4

$419,417 $50,096 $469,513Total for Zimbabwe 5.4

GLOBAL

SEVERAL

Technical assistance/support

Development of a guide for sustainable refrigerated 
facilities and systems, in cooperation with the American 
Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
Engineers (ASHRAE)

UNEP $200,000 $26,000 $226,000

 Noted that the amount of funding approved, together with the co-
funding to be provided by ASHRAE and others, would cover 
translation of the Guide into the other official languages of the 
UN. UNEP and ASHRAE were urged to complete the Guide by 
the 71st meeting.

$200,000 $26,000 $226,000Total for Global

271.2GRAND TOTAL $30,628,286 $2,449,575 $33,077,861
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(ODP)

IBRD 18.5 $914,612 $68,596 $983,208
UNDP 145.7 $13,750,522 $1,032,711 $14,783,233
UNEP 3.4 $2,336,283 $223,135 $2,559,418
UNIDO 95.1 $11,224,500 $844,411 $12,068,911

3.1 $257,500 $31,186 $288,686France
5.4 $1,344,869 $156,536 $1,501,405Germany

$800,000 $93,000 $893,000Spain

BILATERAL COOPERATION

Fumigant $800,000 $93,000 $893,000
Phase-out plan 8.5 $1,602,369 $187,722 $1,790,091

8.5 $2,402,369 $280,722 $2,683,091TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Foam 229.4 $14,121,114 $1,059,084 $15,180,198
Fumigant $1,200,000 $90,000 $1,290,000
Refrigeration 8.3 $1,505,960 $112,948 $1,618,908
Phase-out plan 25.0 $7,403,460 $637,615 $8,041,075
Destruction $2,271,250 $170,344 $2,441,594

262.6 $26,501,784 $2,069,991 $28,571,775TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Several $1,724,133 $98,862 $1,822,995
$1,724,133 $98,862 $1,822,995TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 271.2 $30,628,286 $2,449,575 $33,077,861
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Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
Italy  (per decision 66/2(a)(viii)* 338 44 382
Japan  (per decision 66/2(a)(viii)* 60,900 17,050 77,950
UNDP (per decision 66/2(a)(ii)&(iii)) 676,933 73,257 750,190
UNEP (per decision 66/2(a)(ii)&(iii)) 52,098 6,773 58,871
UNIDO (per decision 66/2(a)(ii)&(iii)) 130,094 13,866 143,960
World Bank (per decision 66/2(a)(ii)&(iii)) 1,913,949 161,340 2,075,289
Total 2,834,312 272,330 3,106,642
*Cash transfer

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
UNEP (per decision 66/2(a)(iv) 1,835,205 154,294 1,989,499

Agency Project Costs (US$) Support Costs (US$) Total (US$)
France(1) 257,500 31,186 288,686
Germany(1) 1,344,869 156,536 1,501,405
Spain(1) 800,000 93,000 893,000
UNDP 13,073,589 959,454 14,033,043
UNEP 4,119,390 370,656 4,490,046
UNIDO 11,094,406 830,545 11,924,951
World Bank (2) 0 0 0
Total 30,689,754 2,441,377 33,131,131
(1) Total amount to be assigned to 2012 bilateral contributions.
(2) The amount of US $1,092,081 for the World Bank shall be deducted from the the World Bank's net approval at the next meeting.

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 66TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR BALANCES ON PROJECTS 
AND ACTIVITIES

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF THE 
66TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 66TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR TRANSFERRED PROJECTS
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 العاشرالمرفق 
  

  وجھات نظر أعربت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديدات مشروعات التعزيز المؤسسي
  الجتماع السادس والستينإلى االمقدمة  

  
  

  ألبانيا

التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي أللبانيا والحظت مع التقدير أن  استعرضت اللجنة التنفيذية 1
ألمانة  2010ألمانة األوزون، وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  7بموجب المادة  2010عن بيانات عام البلد قد أبلغ 

الصندوق المتعدد األطراف. وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن ألبانيا قد حققت ھدف االستھالك الصفري من 
ما أحاطت اللجنة التنفيذية علما بأنه قد ووفق على خطة بموجب بروتوكول مونتلایر، ك 2010الكلوروفلوروكربون في عام 

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن التنفيذ قد بدأ بالفعل. ولذا فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن ألبانيا سوف 
ى السياسات لتمكين البلد من تديم عملية إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتشرع في أنشطة على مستوى المشروع ومستو

 .2013تحقيق أھداف بروتوكول مونتلایر الخاصة بتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

 بليز

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبليز والحظت مع التقدير أن  2
ألمانة  2010ألمانة األوزون وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  7بموجب المادة  2010ت عام البلد قد أبلغ عن بيانا

الصندوق المتعدد األطراف. وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير بأن بليز قد حققت ھدف االستھالك الصفري من 
جنة التنفيذية علما بأنه قد ووفق على خطة بموجب بروتوكول مونتلایر. كما أحاطت الل 2010الكلوروفلوروكربون في عام 

ستواصل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن التنفيذ قد بدأ بالفعل. ولذا فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن بليز 
ن البلد من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتشرع في أنشطة على مستوى المشروع ومستوى السياسات لتمكي استدامة

 .2013تحقيق أھداف بروتوكول مونتلایر بشأن تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

  البرازيل

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير الختامي المقدم إلى جانب طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي  3
حدة األوزون الوطنية في البرازيل أثناء تنفيذ المرحلة للبرازيل والحظت مع التقدير اإلنجازات التي حققتھا و

. وقدمت اللجنة التنفيذية التھنئة إلى حكومة البرازيل على ھذه من مشروع التعزيز المؤسسي الخاص بھا السادسة
المواد  إزالةلع به إلعداد خطة إدارة العمل الذي اضطُ ، مشيرة بصفة خاصة إلى اإلنجازات

ونية والھيكل الذي وضع لخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية. كما الحظت اللجنة الھيدروكلوروفلوروكرب
البلد في حالة امتثال أن تراخيص للمواد المستنفدة لألوزون والالتنفيذية أن البرازيل لديھا نظام ثابت موثوق إلصدار 

التنفيذية عن توقعھا بأن تواصل اللتزامات اإلبالغ واالستھالك بموجب بروتوكول مونتلایر. وأعربت اللجنة 
وخاصة خطتھا إلدارة إزالة المواد البرازيل خالل السنتين القادمتين تنفيذ أنشطتھا المخططة 

  بتقدم باھر.الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  الھند

والحظت مع  ھندطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لل معالتقرير المقدم  التنفيذيةاستعرضت اللجنة  4
للمواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون والھالونات اإلزالة الكاملة أن الھند نجحت في تحقيق ر التقدي

. كما الحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن الھند أوشكت على التحول الكامل إلى تصنيع أجھزة استنشاق واستدامتھا
نظام الترشيح الستعمال مما نتج عنه انسحابھا من ، كربونيةمزودة بمقياس للجرعات خالية من المواد الكلوروفلورو

أن الھند أكملت إعداد والحظت أيضا  .2011ھذه األجھزة في عام نتاج للمواد الكلوروفلوروكربونية إلجوھري 
عن يذية خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالتشاور عن قرب مع الصناعة. وأعربت اللجنة التنف

المواد رصدھا ومراقبتھا عن قرب إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون، وخاصة توقعھا بأن تواصل الھند 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 
Annex X 

 

2 

 2013، واستھالكھا والواردات والصادرات منھا لضمان االمتثال لھدفي المراقبة لعامي الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية بشأن المواد 2015و

 مالوي

اللجنة التنفيذية المعلومات التي قدمت مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لمالوي وأحاطت مع استعرضت  5
وأحاطت اللجنة  .الكلوروفلوروكربون إلزالةألمانة األوزون وأنھا تمتثل  2010التقدير بأن مالوي قد أبلغت بيانات عام 

كھا من المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة التي يغطيھا التنفيذية علما بأن مالوي قد اتخذت خطوات ھامة إلزالة استھال
سيما تنفيذ الضوابط على الواردات من المواد  مبادرات ھامة والباتخاذ  لى وجه الخصوص، وعمشروعھا للتعزيز المؤسسي

عربت اللجنة المستنفدة لألوزون من خالل نظام إصدار التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأ
التنفيذية عن توقعھا بأن تستمر مالوي، خالل العامين القادمين، في تنفيذ نظام إصدار التراخيص والحصص، وإزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتدعيم المستويات الحالية للتخفيضات في المواد المستنفدة لألوزون واالرتكاز عليھا ثم تحقيق 

 وكلوروفلوروكربون وإدامة االستھالك الصفري من الكلوروفلوروكربون.بعد ذلك إزالة الھيدر

 ناميبيا

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد التعزيز المؤسسي لناميبيا والحظت مع التقدير أن  6
ن. كما الحظت اللجنة التنفيذية أن الكلوروفلوروكربو إلزالةألمانة األوزون وأنھا تمتثل  2010ناميبيا قد أبلغت بيانات عام 

ناميبيا قد اتخذت خطوات ھامة إلزالة استھالكھا من المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة التي يغطيھا مشروعھا للتعزيز 
تنفيذ ضوابط استيراد المواد المستنفدة لألوزون ومن خالل نظام ، مثل مبادرات ھامةباتخاذ  وعلى وجه الخصوص، المؤسسي

التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا الكبير للجھود  صدارإل
التي تبذلھا ناميبيا لخفض االستھالك من المواد المستنفدة لألوزون، وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تواصل ناميبيا، 

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خاصة لإصدار التراخيص والحصص، والخاص بھا خالل العامين القادمين، تنفيذ نظام
تحقيق بعد ذلك إزالة لوإدامة مستوياتھا الحالية من التخفيضات في المواد المستنفدة لألوزون واالرتكاز عليھا 

 الھيدروكلوروفلوروكربون وإدامة االستھالك الصفري من الكلوروفلوروكربون.

 نيكاراغوا

ت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيكاراغوا والحظت مع التقدير استعرض 7
ألمانة  2010ألمانة األوزون، وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  7بموجب المادة  2010أن البلد قد أبلغ عن بيانات عام 

ذية مع التقدير بأن نيكاراغوا قد حققت ھدف االستھالك الصفري من الصندوق المتعدد األطراف. وأقرت اللجنة التنفي
أكملت إعداد بموجب بروتوكول مونتلایر. كما الحظت اللجنة التنفيذية أن نيكاراغوا قد  2010الكلوروفلوروكربون في عام 

اللجنة التنفيذية على ثقة بأن . ولذا فإن وتتطلع إلى تنفيذه بنجاحدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تھا إلخط
نيكاراغوا سوف تديم إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وتشرع في أنشطة على مستوى المشروع يستھوي السياسات لتمكين 

 .2013البلد من تحقيق أھداف بروتوكول مونتلایر بشأن تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

 باراغواي

رضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي والحظت مع التقدير أن البلد قد استع 8
ألمانة الصندوق المتعدد  2010ألمانة األوزون، وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  7بموجب المادة  2010أبلغ بيانات 

أن باراغواي قد حققت ھدف االستھالك الصفري من الكلوروفلوروكربون في األطراف. وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير ب
بموجب بروتوكول مونتلایر. كما أحاطت اللجنة التنفيذية علما بأنه قد ووفق على خطة إدارة إزالة المواد  2010

ن باراغواي سوف تديم إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن التنفيذ قد بدأ بالفعل، ولذا فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأ
الكلوروفلوروكربونية وتشرع في أنشطة على مستوى المشروع ومستوى السياسات لتمكين البلد من تحقيق أھداف بروتوكول 

 .2013مونتلایر بتجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 
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 سانت فينسنت وغرينادين

ة التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت فينسنت وغرينادين استعرضت اللجنة التنفيذي 9
ألمانة األوزون. وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير  7بمقتضى المادة  2011والحظت مع التقدير أن البلد قد أبلغ بيانات عام 

وفلوروكربون قبل الموعد المحدد لھدف بأن سانت فينسنت وغرينادين قد حققت ھدف االستھالك الصفري من الكلور
. كما الحظت اللجنة التنفيذية أنه قد ووفق على خطة إدارة 2010بروتوكول مونتلایر وھو األول من يناير/ كانون الثاني 

نسنت إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن التنفيذ قد بدأ بالفعل. ولذا فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن سانت في
وغرينادين ستواصل إدامة االستھالك الصفري من المواد الكلوروفلوروكربونية، والشروع في أنشطة على مستوى المشروع 

والوصول  2012ومستوى السياسات لتمكين البلد من تحقيق تجميد استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 
 .2013في المائة بحلول عام  10إلى خفض بنسبة 

 جمھورية تنزانيا المتحدة

استعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات المقدمة مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجمھورية تنزانيا المتحدة،  10
ألمانة األوزون، وأنھا تمتثل لخفض الكلوروفلوروكربون وغيره  2010والحظت مع التقدير أن تنزانيا قد أبلغت بيانات عام 

مستنفدة لألوزون. والحظت اللجنة التنفيذية كذلك أن جمھورية تنزانيا المتحدة قد اتخذت خطوات ھامة إلزالة من المواد ال
تنفيذ التعزيز المؤسسي الخاص بھا، والمتمثلة في  استھالكھا من المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة التي يغطيھا مشروع

خالل نظام إصدار التراخيص والحصص وتدريب موظفي الجمارك وفنيي ضوابط استيراد المواد المستنفدة لألوزون من 
تنفيذ نظام إصدار التراخيص والحصص،  التبريد. وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن تواصل جمھورية تنزانيا المتحدة

فري من الكلوروفلوروكربون وتقديم خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإدامة االستھالك الص
 ثم تحقيق بعد ذلك أھداف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  تونس

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتونس والحظت مع  طلباستعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع  11
إلزالة بموجب بروتوكول مونتلایر االمتعلقة بالتقدير إنجازات البلد في اإلزالة التي تتماشى مع التزامات البلد 

وخاصة المواد الواردة في المرفق ألف. وتشجع اللجنة التنفيذية حكومة تونس على مواصلة ھذا المسار الناجح عن 
بما في ذلك توسيع نطاق نظام الحصص ليشمل  ،تدابير مراقبة الواردات فحسب تنقيح وإنفاذطريق عدم مواصلة 

، بل أيضا عن طريق تيسير الدعم للقطاعات المستھلكة للمواد المستنفدة لألوزون. ربونيةالھيدروكلوروفلوروكمواد ال
في تنفيذ خطتھا الوطنية إلزالة المواد تقدما تونس  تحققوفي ھذا الصدد، تعرب اللجنة التنفيذية عن توقعھا بأن 

جھود تونس في إزالة  لتنفيذستفادة والدروس الم ةجحاالن التجارببناء على وفي الوقت نفسه الالمستنفدة لألوزون 
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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 الحادي عشر رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  أرمينياحكومة بين معدل اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  
) واللجنة التنفيذية بخصوص تخفيض االستخدام المحدد "البلد"رمينيا (أتمثل ھذه االتفاقية تفاھما بين حكومة  1-

واد  ي للم ذكورة ف ألوزون الم تنفدة ل قمالالمس واد"أ ( -1رف ل "الم اير  1) قب ة  2015ين داول الزمني ا بالج التزام
على لالستھالك المسموح ألطن من المواد المستنفدة لألوزون بما يمثل الحد ا6,30لبروتوكول مونتريال، إلى مستوى 

  ل.بناء على جدول التخفيض الخاص ببروتوكول مونتريا 2015به لعام 
ّين في الصف األفقي  2- ى النحو المب واّد عل من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للم

ذييل  ل") -2الت داف والتموي ف ("األھ ن  أل ي لفضال ع دول الزمن يضلالج ونتلایر تخف ول م واد  ببروتوك ع الم لجمي
ّددة  ويقبل البلد أّنه، بقبوله ألف.-1المشار إليھا في التذييل  ل المح داتھا بالتموي ة بتعّھ ة التنفيذي ھذا االتفاق ووفاء اللجن

ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة  ل من الصندوق المتع د من التموي ي مزي ، يفقد الحق في طلب أو تلّق
ذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  هألف -2من الت لالستھالك  (الحد األقصى المسموح ب

ع باعتباره الخالكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى)  اق لجمي ذا االتف طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھ
 ينجاوز المستوى المحدد في الصفألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 

 .(االستھالك المؤھل المتبقي) دلمواا كل من من  3-2-4و  3-1-4 ينألفقيا

اق، ت 3- ذا االتف قرھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ وفير  واف ى ت دأ، عل ة، من حيث المب ة التنفيذي اللجن
ذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ة ھ ة التنفيذي ر اللجن

ى  -3ل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التموي ة عل ي للموافق ألف ("الجدول الزمن
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل  4-
ّين ا تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراء ى النحو المب ذكورة، عل لمنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك الم

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

د  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- اء البل في حالة عدم وف
ي  يوماً على األقل 60قبل  بالشروط التالية ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اع اللجن من اجتم

 للموافقة على التمويل :
د حق ) أ( د ق ون البل ع أن يك ي جمي ة ھ نوات المعني ة. والس نوات المعنّي ع الس ددة لجمي داف المح ق األھ

واد  ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيھ ي تم نة الت ذ الس نوات من الس
ةالھيدروكل ي وروفلوروكربوني نوات الت تثنى الس ا . وتس د فيھ رامج يوج ات الب اإلبالغ ببيان زام ب الت

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب( ةق ة التنفيذي ذا التحقق  ت اللجن أن ھ
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

رف التمويل المتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل ص
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛
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ّدم   (د) ة أن يكون البلد قد ق ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ى السنة تسنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  ةتقرير وخط ي يُ قويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي أو حتى موعد اكتم
رة ريحة األخي ة الش ي حال ه ف واردة في طة ال ى  ،األنش د حصل عل ون ق ا موافقوأن يك ذه تھ ى ھ عل

  الخطة؛
يق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دق 6-

المحّددة في التذييل  ھاومسؤوليات ھاوفقاً ألدوار ھذا الرصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 
 .(ب)5 ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية -5

ا، أو جزء  7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع
ذييل  ذا -1من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في الت ألف من ھ

ديالت رئ ة وأن االتفاق. وإعادات التخصيص المصّنفة كتع ذ الشريحة التالي بقاً في خطة تنفي ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ يس
(د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص  5توافق عليھا اللجنة التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

المسائل التي يمكن أن في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو  30بصورة إجمالية على التي تؤثر 
اق.  ذا االتف تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھ
ا،  ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ر المصّنفة كتع أما إعادات التخصيص غي

الغ والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، وي تّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مب
 .متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 صةد، وبصفة خاـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن  )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال بعين االعتب
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ا أو عن ق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويواف 9- وم بھ ي يق ة األنشطة الت كاف
ائيوقد وافق من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا م المتحدة اإلنم  برنامج األم

ة اليعلى أن  ذة الرئيسية ("الوكال قكون الوكالة المنف ا واف ذة الرئيسية") كم ة منف م المتحدة للبيئ امج األم ى أن  برن عل
ق بأنشطة ي ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكال

يالبلد بموجب ھذا االتفاق.  د ُتجري ف ي ق ة الت يم الدورّي ات التقي ال الرصد  وُيوافق البلد على عملي رامج أعم إطار ب
ذتين المشتركتين ابوالتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت التين المنف ع ألي من الوك

 في ھذا االتفاق.

الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  ستكون 10-
ات ط ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم لب مقدم بشأن خطة إدارة إزال

ة رة الفرعي ا للفق ال ال الحصر التحقق المستقل وفق  5 المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المث
المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة و (ب).

ا  ذ األنشطة المنصوص عليھ ق تنفي في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طري
ذييل  ة الت ي قائم د أب–6ف ية. وق ذة الرئيس ة المنف ب الوكال ن جان امل م يق الش ار التنس ي إط اء ف ذة ب ة المنف رمت الوكال

اق  ذا االتف ة في إطار ھ الغ والمسؤوليات الداخل الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلب
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  .تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
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من  4-2و   2-2 يناألفقي ينالوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصفو لة المنفذة الرئيسيةعلى تزويد الوكا
 .ألف-2التذييـل 

ة ب 11- ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم المحددة في  إزال
ه ، أو عجزه عألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب اق، فعندئ لى أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتف

د  ديرھا، أن تعي ة، حسب تق لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ي لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا نقزمن ة بعم ة التنفيذي ّدده اللجن ل تح ى التموي ة عل ى ح للموافق د عل رھن البل د أن يب

ى أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
ذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية  ّددة في الت ف، عن  -7ر المح أل

ر الُمنجزة في أي سنة من السنوات، ّكل طن من تخفيضات  تنفاد األوزون.االستھالك غي درات اس ان ق درة بأطن  مق
رارات  ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتث

 .5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام

ى  عناصر خضعتلن  12-  تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر عل
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ة 13- ول من اللجن د ألي طلب معق ذة  سوف يستجيب البل ة المنف ذة الرئيسية [والوكال ة المنف ة ومن الوكال التنفيذي
ة]  ذة المتعاون ة المنف ذة الرئيسية [والوكال ة المنف المتعاونة] لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكال

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

ا ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إنجاز خطة إد تمي 14- رن بھ اق المقت ة واالتف ة السنة التالي في نھاي
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

ة التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق رة  )(د5ا للفقرة الفرعي اإتمام، فسيرجأ 7والفق ة السنة  ھ ى نھاي حت
ى ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل ماال ) إل

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً  جميعذ تنف 15-
تّم  م ي ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ ا المعن اق لھ ذا االتف تعملة في ھ ة المصطلحات المس اق. وكاف ھذا االتف

 تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

واللجنة التنفيذية في االجتماع الثاني والستين رمينيا أتلغي ھذه االتفاقية المعّدلة االتفاقية الموقعة بين حكومة   .16
  .  للجنة التنفيذية
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 7,00 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141-بونالھيدروكلوروفلوروكر
سابقة الخلط ال تالبوليوالفي  الموجود

 المستوردة

 0,83 األولى جيم

7,83      المجموع
 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 التعريف  الصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجد 6,30 7,00 7,00ال يوجدال يوجدال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  1-2
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 

 ال يوجد 6,30 7,00 7,00ال يوجدال يوجديوجدال 

 ة المنفذة الرئيسيةالتمويل المتفق عليه للوكال 2-1
(دوالر  (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)

 أمريكي)

265.661 297.177 0 0 31.515 0 594.353 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2-2
 %7.5 أمريكي)

19.925 22.288 0 0 2.364 0 44.577 

المنفذة المتعاونة  التمويل المتفق عليه للوكالة 2-3
(دوالر  (برنامج األمم المتحدة للبيئة)

 أمريكي)

31.515 0 0 0 7.485 0 39.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر  2-4
 %13 أمريكي)

4.097 0 0 0 973 0 5.070 

 633.353 0 39.000 0 0 297.177   297.176 (دوالر أمريكي) إجمالي التمويل المتفق عليه 3-1

 49.647 0   3.337 0 0 22.288 24.022 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3-3
 أمريكي)

321.198 319.465 0 0 42.337 0 683.000 

 1,40 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -ربون ھيدروكلوروفلوروكإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22 –ھيدروكلوروفلوروكربون إزالة  4-1-2
 5,60 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22 – ھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا سابقة الخلط المستوردة ال تالبوليوالفي  الموجود ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

 أطنان قدرات استھالك األوزون)االتفاق (
0,83 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة سابقة الخلط المستوردة ال تالبوليوالفي  وجودالم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 أطنان قدرات استھالك األوزون)موافق عليھا (

0 

أطنان قدرات (سابقة الخلط المستوردة ال تالبوليوالفي  الموجود ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-2-3
 وزون)استھالك األ

0 
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
يس قب 1- د ل ي موع ه ف ة علي ة للموافق ل الشرائح المقبل ي تموي اع األسيجري النظر ف رل االجتم نة  خي ي الس ف

 ألف.-2المحددة في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
 من خمسة أجزاء:المقدمة تنفيذ الشرائح سوف يتألف تقرير وخطة  1-

ة   (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل
لط  ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي الم

والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة  التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات
ك من  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل

ر  رات  أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري ى معلومات عن أي تغيي خاصة عل
أخير، وح ديمھا، كحاالت الت ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع االت استخدام المرون

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري

اق، ويم5المحددة في الفقرة الفرعية  ك أن يشمل أيضا معلومات (أ) من االتف ى ذل كن باإلضافة إل
  عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ة ب خاص بشريحة من الشرائح  اللجن ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل التنفيذي
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ي  (ج) اطات الت ذ  اسُيضطلع بھ وصف خطي للنش ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ار. وينبغي أن يتضمن  ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق التجارب المكتس

ااالوصف أيضا  ن رإلش ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ى الخطة  ذا الوصف المنظور أن تطرأ عل املة. وينبغي أن يغطي ھ نالش رة  ةالس المحددة في الفق

ة  ن الضروري 5الفرعي ر م ات اعتب دد أي تنقيح ي أن يح ا أن الوصف ينبغ اق. كم ن االتف (د) م
  ھا؛ا لريفسقدم تإدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

ى اإلنترنت بياناتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د)  .عل
وبو ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطل ، ينبغي تق

ة. والبيانات على االنترنت ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتع
ريحة ب ش ل طل ع ك التقريم رود والوصف الخاص ب ن الس ال م ة ، ك رة الفرعي ر الفق (أ) 1ر (انظ

ة  ة والنشاطات؛ 1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعي رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
رة  ا للفق املة وفق ة الش ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنھ كم

ة،  (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة1الفرعية  ابقة والمقبل إال بالنسبة للسنوات الس
ة د والوكال  سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البل

  في ذلك؛ المنفذة الرئيسية

ة من   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات ال
  (د) أعاله.1إلى 
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  : مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهألف -5التذييل 

 
 سوف يتم تنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية.  .1

سوف تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز في تنسيق ترتيبات الرصد مع وحدة األوزون الوطنية،  .2
د المستنفدة لألوزون، وسوف تستخدم السجالت الخاصة وذلك على أساس واليتھا في رصد واردات الموا

بھذه الواردات للمراجعة األفقية والرأسية في جميع برامج الرصد في المشروعات المختلفة التي تقع في 
نطاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية أيضا بالتعاون 

نفذة المتعاونة بالتنسيق مع وحدة األوزون الوطنية فيما يتعلق بالواردات والصادرات غير مع الوكالة الم
  .المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إسداء النصح للوكاالت الوطنية المعني

  التحقق واإلبالغ
 

حالة اختيار اللجنة  (د)، تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في 45/54تمشيا مع المقرر  .3
التنفيذية ألرمينيا لعملية مراجعة ذات صلة. وبناء على المناقشات التي دارت مع أرمينيا، ينبغي للوكالة 
المنفذة الرئيسية أن تختار المؤسسة المستقلة (للمراجعة) إلجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

  المستقل للرصد. الھيدروكلوروفلوروكربونية وھذا البرنامج

سوف يتم إعداد تقارير الرصد والتحقق منھا كل عام قبل االجتماع الثالث للجنة التنفيذية. وسوف تتضمن  .4
  ھذه التقارير المدخالت الواردة في تقارير التنفيذ السنوية التي تطلبھا اللجنة التنفيذية.

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
ى النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـالون الوكـستك  1- عل

  :التالي
ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق

 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـعدة البلد في إعمسا  (ب)
 ؛ألف

د   (ج) ا ق ة بھ نوية المرتبط طة الس ت وأن األنش د تحقق داف ق ن أن األھ ة م ة التنفيذي ق للجن أمين التحّق ت
 ألف.-4ل أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذيي

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى النحو  )ھ( املة عل ذييل  الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ألف -4المحدد في الت
ديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير
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ذة ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  بع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتا  (ط)

رة   )ي( د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و ة منف ل كل وكال تموي

 أو ثنائية معنية؛

   ؛بلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة لل  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

ار  2- ية باختي ذة الرئيس ة المنف تقوم الوكال ار، س ين االعتب ا بع َرب عنھ ذ أي آراء يع د وأخ ع البل اور م د التش بع
إجراء ال ا ب تقلة وتكليفھ ة مس واد منظم ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ةتحق تھالك  الھيدروكلوروفلوروكربوني واس

ذييل  ي الت ذكورة ف واد الم ة -1الم الفقرة الفرعي اء ب ا ج ا لم ف، وفق ة 5أل رة الفرعي اق والفق ن االتف ن 1(ب) م (ب) م
 ألف.-4التذييل 

  
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ة تكون الوكالة المن  1 ذه األنشطة في وثيق فذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحديد ھ

  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:
  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ذة ال  (ب) ة المنف ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال ى الوكال ة، والرجوع إل متعاون
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى   (ج) ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل تقديم تقارير عن ھ
     ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

  
  تثالضات في التمويل بسبب عدم االمألف: تخفي -7التذييل  

دار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1- ل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن  2 500التموي
ذييل  2-1االستھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف من متري كّل طن  م ألف لكل سنة -2من الت قيل ا في تحق ھ

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
  

  : ترتيبات محددة القطاعاتألف -8التذييل 
  ال شيء
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 الثاني عشر رفـقالم
  
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  كولومبياحكومة بين معدل اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

يمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة كولومبيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض   1-
يناير/ كانون الثاني  1ألف ("المواّد") قبل  -1عمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في االست

أطنان من قدرات استنفاذ  203,04بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر إلى مستوى ثابت  2015
وفًقا للجدول الزمني للتخفيض الذي ينص  2015لعام  األوزون، وھو ما يمثل الحد األقصى لالستھالك المسموح به

 عليه بروتوكول مونتلایر.
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 

(الحد األقصى المسموح به لالستھالك ألف -2من التذييل  2- 1توى المحدد في الصف األفقي للمواد يتجاوز المس
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع باعتباره الخالكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى) 

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددالك يتألف، وفيما يتعلق بأي استھ- 1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون المواد 
  .الموادمن كل من  (االستھالك المؤھل المتبقي)  3-5-4، و3-4-4، و3-3-4، و3- 2-4، و 3-1-4 ةألفقيا وفالصف

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 حّدد في الصف األفقيالتمويل الم
ألف ("الجدول الزمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  التمويل").
 

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2ّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لك 4-
المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على النحو المبّين  تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراء

  (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 
 

في حالة عدم وفاء البلد  ويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التم 5-
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية يوما

  للموافقة على التمويل :
 

د حق ) أ( د ق ون البل نوات المعنأن يك ع الس ددة لجمي داف المح ع ق األھ ي جمي ة ھ نوات المعني ة. والس ّي
واد  ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيھ ي تم نة الت ذ الس نوات من الس

ة ي الھيدروكلوروفلوروكربوني نوات الت تثنى الس ا . وتس د فيھ رامج يوج ات الب اإلبالغ ببيان زام ب الت
 مويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب الت

ررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب( ةق ة التنفيذي ذا التحقق  ت اللجن أن ھ
 غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، و

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

 صرفت بالكامل؛
ّدم   (د) ىأن يكون البلد قد ق ة  إل ة التنفيذي ذ  ةخطاللجن ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت

ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  ةتقرير وخط ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي
ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي أو حتى موعد اكتم

وا طة ال رةاألنش ريحة األخي ة الش ي حال ه ف ى  ،ردة في د حصل عل ون ق ا موافقوأن يك ذه تھ ى ھ عل
  الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
المحّددة في التذييل  ھاتومسؤوليا ھاوفقاً ألدوار ھذا الرصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 

  .(ب)5ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية  -5
 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء  7-
ألف من ھذا -1ل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أج

ً في خطة تنفيذ الشريحة التالية وأن  االتفاق. وإعادات التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقا
لرئيسية بإعادات التخصيص (د). وتتعلق التغييرات ا 5توافق عليھا اللجنة التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن  30بصورة إجمالية على التي تؤثر 
تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق. 

المصّنفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، أما إعادات التخصيص غير 
والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ 

  .في الخطة متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة
 

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين لثنائية والمنفذة المعنية الت ايأخذ البلد والوكاأن  )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال بعين االعتب
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوقد وافق ت بموجب ھذا االتفاق. من أجل الوفاء بااللتزاما نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

على أن  برنامج األمم المتحدة للبيئة كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقيعلى أن 
لرئيسية فيما يتعلق بأنشطة كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة اي

وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد البلد بموجب ھذا االتفاق. 
ع ألي من الوكالتين المنفذتين المشتركتين ابوالتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

  تفاق.في ھذا اال
  

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةى سبيل المثال ال الحصر التالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك عل
تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة و (ب).
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ذ األنشطة المنصوص عليھا في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفي
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة –6في قائمة التذييل 

الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ،  لخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقتيسيرا لتنفيذ ا

من  4-2و   2-2 ةاألفقي وفبالرسوم المبّينـة في الصف الوكالة المنفذة المتعاونةو على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
  .ألف-2التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي س 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية

ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

ألف، عن  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية التمويل. ويعترف الب
 مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.ّكل طن من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات  وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا
  .5ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  روعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مش
 

ة ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 كالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية والولتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
  .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-

ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2يل آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذي
حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

إلى ) ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ- 4لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل ماال
  حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

 
االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  جميعذ تنف 15-

م يتّم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما ل
 تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

 
ھذا االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة كولومبيا واللجنة التنفيذية في   - 16

  االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 
Annex XII 

 

4 

  تذييالت
 ألف: المـواد - 1التذييل 

  
   لي التخفيضات في االستھالكنقطة البدء إلجما  المجموعة  المرافق  المادة

  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 71,1  األولى  جيم  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 151,7  األولى  جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0,5  األولى  جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2,2  األولى  جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0,0  األولى  جيم  *124-نالھيدروكلوروفلوروكربو

 225,6      المجموع
  .أطنان قدرات استنفاد األوزونطن من   0,04قدره  2010-2009استھالك فترة متوسط  *
  

 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010   
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1-1

األولى لمواد المرفق جيم، المجموعة 
 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

 ال يوجد 203,04 225,60 225,60 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  1-2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

األولى (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 

 ال يوجد 203,04 225,60 225,60 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-1
الرئيسية (برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي) (دوالر أمريكي)

6.021.483* 0 550.000 0 150.000 0 6.721.483 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
 (دوالر أمريكي) 

451.611* 0 41.250 0 11.250 0 504.111 

ه للوكالة المنفذة التمويل المتفق علي 2-3
المتعاونة (برنامج األمم المتحدة للبيئة) 

 (دوالر أمريكي)

50.000 0 50.000 0 0 0 100.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2-4
 (دوالر أمريكي)

6.500 0 6.500 0 0 0 13.000 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-1
 أمريكي)

6.071.483 0 600.000 0 150.000 0 6.821.483 

 517.111 0 11.250 0 47.750 0 458.111 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3-3

 أمريكي)
6.529.594 0 647.750 0 161.250 0 7.338.594 

 15,17 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-1
 9,82 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22 –إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-2
 46,11 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 22 –المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك  4-1-3
 7,72 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141 –إجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-1
 46,20 أطنان قدرات استنفاد األوزون)تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب التي يتعين141 –إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-2
 97,78 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب (141 -االستھالك المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-3
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)تفاق (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا اال 123 –إجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربون   4-3-1
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 123 –إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون   4-3-2
 2,20 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 123 –االستھالك المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون   4-3-3
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (142 -إجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربون   4-4-1
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب142 –إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون   4-4-2
 0,5 أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب (142 –ك المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون االستھال  4-4-3
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 124 –إجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربون   4-5-1
 0 أطنان قدرات استنفاد األوزون)حقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (التي يتعين ت 124 –إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون   4-5-2
 0,04 أطنان قدرات استنفاد األوزون)( 124 –االستھالك المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون   4-5-3

دوالر أمريكي لليوئنديبي إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في إنتاج  421,611الغة دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة الب 5,621,483* تمت الموافقة في ااالجتماع الستين على مبلغ 
 رغاوي العزل الجاسئة البولي يوريثان في القطاع الفرعي للثالجات المنزلية.
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  

في السنة المحددة  ولتماع األل االجقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبسيجري النظر في تمويل الشرائح الم 1-
 ألف.-2في التذييل 

 
 تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 

 
 من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-
 

ة تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعلي  (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل
لط  ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي الم
التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة 

ى الظروف ك من  في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل ر ذل دم غي د، وأن يق في البل
ر  رات  أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري ى معلومات عن أي تغيي خاصة عل

ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري
ك أن يشمل أيضا معلومات 5المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف

  عن األنشطة في السنة الحالية؛

ائج خ  (ب) ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ط
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
ق رة  ويتعين أن يقدم التحق ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ي سُيضطلع بھ  (ج) اطات الت ذ  اوصف خطي للنش ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ي ت دم المحرز ف بة والتق ار. وينبغي أن يتضمن التجارب المكتس ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس نفي

ااالوصف أيضا  ن رإلش ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش نالمنظور أن تطرأ عل رة  ةالس المحددة في الفق

ة  ا أن الوصف ي5الفرعي اق. كم ن االتف ن الضروري (د) م ر م ات اعتب دد أي تنقيح ي أن يح نبغ
  ھا؛ا لريفسقدم تإدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

ى اإلنترنت بياناتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د)  .عل
وبوفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطو ديم ل ، ينبغي تق

ة. والبيانات على االنترنت ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتع
ريحة ب ش ل طل ع ك ة م رة الفرعي ر الفق التقرير (انظ رود والوصف الخاص ب ن الس ال م (أ) 1، ك

ة  رات ال1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعي ة والنشاطات؛ (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت زمني
رة  ا للفق املة وفق ة الش ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنھ كم

ة، 1الفرعية  ابقة والمقبل (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات الس
ة سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة د والوكال  الجارية إذا رغب البل

  في ذلك؛ المنفذة الرئيسية
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ة من   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات ال
  (د) أعاله.1إلى 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 
ھي الھيئة المنوط بھا مسؤولية تنسيق وإدارة جميع برامج وزارة البيئة واإلسكان وتنمية األراضي  1

التنمية  ومشروعات وأنشطة بروتوكول مونتلایر بدعم من وحدة األوزون الوطنية، التي تعد اآلن جزءا من إدارة
  القطاعية المستدامة التابعة لھذه الوزارة.

    
ن خطة إدارة إزالة المواد سوف تضطلع وحدة األوزون الوطنية بمراقبة المرحلة األولى م 2

الھيدروكلوروفلوروكربونية كلھا والشؤون اإلدارية المتعلقة بھا، وكذلك رصد المشروعات المنفذة باالشتراك مع 
. وتعد الھيئات البيئية اإلقليمية، المعروفة باسم االتحادات البيئية اإلقليمية شركاء منفذين الھيئات المشاركة األخرى

 ون بالتنسيق مع  الخبراء االستشاريين بوحدة األوزون الوطنية على المستوى اإلقليمي.أساسيين، سوف يعمل
    

مكتب الجمارك، ووزارات التجارة، والحماية االجتماعية، والعالقات الخارجية،  تشمل الھيئات المشاركة 3
فلوروكربونية، وممثلي واالتحادات الصناعية واتحادات التجار، والشركات التي تستخدم المواد الھيدروكلورو

 المجتمع المدني. 
  
خطة إدارة إزالة المواد  سوف يتم تنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد في المرحلة األولى من 4

  "برنامج التنفيذ والرصد". في ھذه الخطة:  5من خالل العنصر  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  
يبات الرصد على أساس واليته في رصد في ترت سوف يضطلع مكتب الجمارك بدور بارز بشكل خاص 5

لجميع برامج الرصد  المقارنةالخاصة بھا في المراجعة  واردات المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم السجالت
في المشروعات المختلفة التي تقع في نطاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف تضطلع 

لمھمة الصعبة لرصد ومراقبة الواردات غير المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون التي ھذه المؤسسة أيضا با
 تدخل البلد.

  
المعھد الكولومبي للمعايير التقنية سوف تشارك المؤسسات المعتمدة العاملة في البلد في الوقت الراھن  ( 6

  تنفيذ أنشطة الرصد.بشكل رئيسي في إعداد و أيضاومراقبة الصناعة والتجارة)  ،واالعتماد
  
) أشكال معدة بطريقة جيدة لجمع البيانات، وتقييمھا، 1سوف تقوم برامج الرصد على ثالثة محاور ھي: (  7

) المراجعة األفقية والرأسية المالئمة للمعلومات الواردة من 3) برنامج منتظم لزيارات الرصد، (2واإلبالغ عنھا، (
  المصادر المختلفة. 

 
 غالتحقق واإلبال

 
سوف يتم التحقق من نتائج العناصر المختلفة  لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  8

خالل مؤسسة خارجية. وتقوم الحكومة والمؤسسة الخارجية بطريقة مشتركة بإعداد إجراءات التحقق في إطار 
 مرحلة إعداد برنامج الرصد.
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 عنية بإجراء التحققالمؤسسة الم
 

نتائج  غب حكومة كولومبيا في اختيار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كمؤسسة مستقلة لتنفيذ التحقق منتر 9
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبرنامج الرصد. 

  
 تكرار التحقق واإلبالغ

 
ھذه التقارير المدخالت  وسوف تتضمن تعد تقارير الرصد كل عام، قبل االجتماع األول للجنة التنفيذية 10

  الواردة في تقارير التنفيذ السنوية التي تطلبھا اللجنة التنفيذية.

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

  
على النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1-

  :التالي
ة ضمان التحّق  (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق

 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ي إع  (ب) د ف اعدة البل و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي

أمين ا  (ج) د ت ا ق ة بھ نوية المرتبط طة الس ت وأن األنش د تحقق داف ق ن أن األھ ة م ة التنفيذي ق للجن لتحّق
 ألف.-4أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خطط 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية  ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من  (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة   )ي( د، بالتشاور  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق اق، تحدي د من االتف مع البل
ذة لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و ة منف ل كل وكال تموي

 أو ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(
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 ني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتق  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2-
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمنظمة مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5لما جاء بالفقرة الفرعية  ألف، وفقا-1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.- 4التذييل 

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة - 6التذييل 

  
تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحديد ھذه األنشطة في وثيقة   1

  تشتمل على األقل على:المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن 

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

وارد تقديم تقارير عن ھذه األنشط  (ج) ة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو ال
 .ألف-4في التذييل 

  
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن  2 500التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1-

ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1االستھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف من  متريكّل طن 
 ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 

  الترتيبات بحسب القطاعألف:  -8التذييل 
  

  ال شيء.
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عــشرالثالث  رفـقالم  
   

    
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  كرواتيا حكومةبين معدل  اتّفاق

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

  

يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة كرواتيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  1-
ألف ("المواد") إلى مستوى ثابت مقداره صفر  – 1عمال المراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل االست

سنة من الجدول الزمني لإلزالة في  26، قبل 2014كانون الثاني/يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  بروتوكول مونتلایر. 

من  2-1دود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بح 2-
ببروتوكول مونتريال. ويقبل  تخفيضلالجدول الزمني لبھذا االتفاق فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي 3في الفقرة  البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة
مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1األفقي 
 3-1-4ين األفقيين ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف- 1المحددة في التذييل لألوزون 

 .دمن كل من الموا 3- 2-4و

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، ت 3- اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  وافقرھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 قيالتمويل المحّدد في الصف األف

ألف ("الجدول الزمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2كما ھو مبيّن في التذييل  سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد 4-
إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك المذكورة، على النحو المبيّن في 

 (ب) من ھذا االتفاق.5الفقرة الفرعية 

ً للجدول الز 5- في حالة عدم وفاء البلد  مني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية يوما

 للموافقة على التمويل :
ھي جميع  ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنيةأن يكون البلد قد حق ) أ(

 السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية عندما يكون ھناك 

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافيق ھذه األتحقيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في خطة تنفيذ الشريحة السابقة وقدم   (ج)
") لكل من ائحألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ الشر-4تقريرا عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل 

  سنوات التقويمية السابقة؛ال
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تنفيذ  ةتقرير وخطألف ("شكل  -4التذييل  على ھيئة ةحيشرلتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
التالية بمقتضى الجدول تمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ تقويمية حتى السنة سنة  عن كل") الشرائح

موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في أو حتى  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،الزمني للتمويل
  على ھذه الخطة؛اللجنة  موافقة منوأن يكون قد حصل على  ،حالة الشريحة األخيرة

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في التذييل  ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ -5التذييـل 

 .(ب)5ألف . وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة الفرعية  -5

جنة أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب ھذا االتفاق، توافق الل رغم 7-
التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر 
الظروف، من أجل تحقيق األھداف المحّددة في إطار ھذا االتفاق. وإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة 

(د).  5وأن تقّرھا اللجنة التنفيذية، كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية  التالية يحةيجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشر
إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون ويمكن إدماج 

الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى  عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ
 الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

 41/100بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين  تانالمنفذ انتيأخذ البلد والوكالأن  )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و

افة األنشطة التي يقوم بھا أو كعن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
على أن تكون الوكالة  اليونيدومن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة  حكومة إيطالياالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقت 
 ) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق."المنفذة المتعاونة الوكالة"(

ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق 
 ألي من الوكالتين المنفذتين المشتركتين في ھذا االتفاق.ع ابالمتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ات طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلب

المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
 ينتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمو(ب). 5

تنفيذ األنشطة  كالة المنفذة الرئيسية بتوليھا مسؤوليةونة بدعم الولألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعا
 باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت–6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 

ة في إطار المسؤوليات الداخلطيط واإلبالغ والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخ
وتوافق اللجنة التنفيذية من  ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق.
 2- 2ين األفقيين ة في الصفحيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـ

 ألف.-2من التذييـل  4-2و

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
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ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له الحصول على التمويل و فقا
ة بكاف ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهلتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقا

ية في إطار جدول الموافقة على التمويل. م شريحة التمويل التالأن تتحقق قبل تسل التزاماته التي كان من المقرر
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة 

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر لن تخضع عناصر التمويل في ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار  12- 
 على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  13-
بنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. و

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى - 2د فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحد

لية لتنفيذ ماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام(د)، فسيرجأ 5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
) إلى حين إتمامھا ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4يھا في التذييل األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عل

 ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
لمعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا ا

 بطريقة مختلفة في االتفاق.

ھذا االتفاق المنقح يُجبُّ االتفاق الذي تم التوّصل إليه بين حكومة كرواتيا واللجنة التنفيذية في االجتماع   - 16
  الحادي والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق ادةالم

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 4,3 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3,1 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0,1 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7,5      المجموع
 
 ألف: األھداف والتمويل - 2لتذييل ا

 
   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

جدول تخفيض بروتوكول مونتريال 1.1
للمرفق ج، مواد المجموعة األولى

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق4,003,60 4,00 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

ح به منالحد األقصى المسمو 2.1
االستھالك من مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (بأطنان قدرات

 استنفاد األوزون) 

 ال ينطبق 0,00 0,00 6,606,606,606,604,00

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 1.2
الرئيسية (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

271,150*180,000 0 420,0000 0 0 871,150 

يف دعم الوكالة المنفذة الرئيسيةتكال 2.2
 (دوالر أمريكي)

20,336*13,500 0 31,500 0 0 0 65,336 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 3.2
الرئيسية المتعاونة (إيطاليا) (دوالر

 أمريكي) 

0 210,000**0 0 0 0 0 210,000 

تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة 4.2
 كي) الرئيسية (دوالر أمري

0 27,300**0 0 0 0 0 27,300 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر 1.3
 أمريكي) 

271,150390,000 0 420,0000 0  1,081,150 

 92,636 0 0 0 31,500 0 40,800 20,336 مجموع تكاليف الدعم  2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر 3.3

 أمريكي) 
291,486430,800 0 451,5000 0 0 1,173,786 

 4,3 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون)  22 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0,00 وزون) التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد األ 22 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 0,00 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)  22 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0,00 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 3,7 ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 141 –يدروكلوروفلوروكربون إزالة الھ2.2.4
 0,00 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) ب 141 –الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من 3.2.4

 0,1 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  (أطنان قدرات استنفاد األوزون)142 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  
 0,0 ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 142 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  
 0,0 ب (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 142 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  
  ممولة في االجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية.  *

 ممولة في االجتماع الستين للجنة التنفيذية.  **

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 
بل االجتماع األول في السنة المحددة سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس ق 1-

 ألف.-2في التذييل 
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  ةحيتنفيذ الشر ةألف : شكل تقرير وخط - 4التذييل 
 من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة   (أ)
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 
الضوء كذلك 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  أيضالومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير المع
بخطة الشريحة السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص 

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
غييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة من الت

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

لوروكربونية واستھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5لة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الص

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

في الشريحة التالية، مع إبراز الترابط بينھا وأخذ  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (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 
المحددة في الفقرة  ةالسنالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 

ضروري إدخالھا (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من ال5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

بيانات للفي قاعدة إلكترونيا لتقرير والخطة، تقدم وتدرج الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ستعدل ھذه وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطلوب. و

التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية، كال من السرود والوصف الخاص المعلومات الكمية، 
(ج) أعاله)، وستغطي 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 

نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ كما أنھا ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى 
(ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال 1الشاملة وفقا للفقرة الفرعية على الخطة 

بالنسبة للسنوات السابقة والمقبلة، سوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة 
  الجارية إذا رغب البلد والوكالة في ذلك؛

(أ) إلى 1لومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المع  )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 

سوف تعين وحدة األوزون الوطنية مؤسسة وطنية لرصد جميع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد   -1
ا عن حالة تنفيذ الخطة من خالل وحدة الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستقدم ھذه المؤسسة تقريرا مرحليا سنوي

  األوزون الوطنية إلى اليونيدو.

سوف يُضطلع بتحقق من إنجاز أھداف األداء، المحددة في الخطة، بناء على طلب محدد من اللجنة التنفيذية،   -2
  وذلك من قبل شركة محلية مستقلة أو مستشار محلي مستقل تكلفه اليونيدو بذلك.

  الوكالة المنفذة الرئيسية ألف: دور -6التذييل 
على  ة المشروعـفي وثيقيتعين تحديدھا  ةـة أنشطـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1-

  النحو التالي:
ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ (

 ن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّ 

 ؛ألف-4 لـن في التذييـر الالحق على النحو المبيــيروالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع )ب (

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد أُكملت  )ج (
 ألف.-4يذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل على النحو المبيّن في خطة تنف

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ألف -4لخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح وا )ه (
وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛ وتشمل ھذه المسؤولية اإلبالغ عن 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالالنشاطات التي تضطلع بھا ال

ة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و (
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز (

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية  )ح (
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

 الئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع الم )ط (

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات    )ي (

 
 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )ك (

ئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الر 2-
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
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-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  وكالة المنفذة المتعاونةباء: دور ال -6التذييل 
  

  :بما يليالوكالة المنفذة المتعاونة  تقوم  1

(إزالة  المتعاونة ةذمنفوكالة الالمساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا   )أ(
، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية )Poli-Mixب في شركة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

    في األنشطة؛ لضمان تنسيق التتابع
على النحو  ھا في التقارير المجمعةدراجالرئيسية إل المنفذةوكالة التقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى   )ب(

      .ألف-4الوارد في التذييل 
  

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

دوالر أمريكي عن  50 000مخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل ال 11وفقا للفقرة   1-
  قدرات استنفاد األوزون.أطنان في أثناء السنة، مقدرة ب كّل طن من تخفيضات االستھالك التي لم تتحقق
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 الرابع عشر رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  نيجيريا حكومة بينمعدل اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
ي  1- يض ف إجراء تخف ق ب ا يتعل ة فيم ة التنفيذي د") واللجن ا ("البل ة نيجيري ين حكوم اھم ب اق التف ذا االتف ل ھ يمّث

تعمال  ذييل االس ي الت ّددة ف ألوزون المح تنفدة ل واّد المس ل  -1المراقب للم واّد") قب اني  1ألف ("الم انون الث اير/ ك ين
ى مستوى ثابت  2015 تنفاذ  358,38بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر إل درات اس ان من ق أطن

ذي ينص  2015 األوزون، وھو ما يمثل الحد األقصى لالستھالك المسموح به لعام وفًقا للجدول الزمني للتخفيض ال
  عليه بروتوكول مونتلایر.

ّين في الصف األفقي  2- ى النحو المب واّد عل من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للم
ذييل  ل") -2الت داف والتموي ف ("األھ ن  أل ي لفضال ع دول الزمن يضلالج ونتلایر تخف ول م واد لجمي ببروتوك ع الم

ذييل في  2-1و  1-1 وتعتبر أرقام االستھالك الواردة في الصفين األفقيين ألف.-1المشار إليھا في التذييل   ألف-1الت
ة استھالك خط األساس دم معرف اع نظرا لع ذا  أرقاما مبدئية في وقت انعقاد ھذا االجتم رم ھ د أب ذا الوقت. وق في ھ

ام سوف ي ذه األرق اس أن ھ ى أس اق عل د االتف رد تحدي ى بمج اس الفعل تعكس خط األس دة ل رة واح ا م ري تنقيحھ ج
ين 7بناء على بيانات المادة  ساس المطلوب لالمتثالاستھالك خط األ ى الصفين األفقي اق إل ذا االتف . وأي إشارة في ھ

ي  1.2و  1.1 ذييل ف ام المنقحة.  ألف-1الت ى األرق ارة إل ا ھي إش ذا االتف ه ھ ه، بقبول د أّن ل البل ة ويقب اء اللجن ق ووف
ّدد 3التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة  ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتع

ي  ي الصف األفق دد ف اوز المستوى المح واد يتج بة ألي استھالك للم ذييل  2-1األطراف بالنس د ألف -2من الت (الح
تھالك  ه لالس موح ب ى) األقصى المس ة األول يم، المجموع ق ج واد المرف ن م ي م اره الخالكل ي باعتب ة ف وة النھائي ط

واد  ع الم اق لجمي ذا االتف ألوالتخفيضات بموجب ھ تنفدة ل ذييل زون المس ي الت ددة ف أي -1المح ق ب ا يتعل ف، وفيم أل
تھالك يت ي الصفاس دد ف توى المح اوز المس ي ا ج ي 3-2-4و  3-1-4ألفق ل المتبق تھالك المؤھ ن  )(االس ل م ن ك م

 .المواد

اق، ت 3- ذا االتف قرھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ وفير  واف ى ت دأ، عل ة، من حيث المب ة التنفيذي اللجن
ذا لبلد. وستوفألف ("األھداف والتمويل") ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ة ھ ة التنفيذي ر اللجن

ى  -3أ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حيث المبد ة عل ي للموافق ألف ("الجدول الزمن
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل  4-
ّين المنّفذة ذات الص تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة إجراء ى النحو المب ذكورة، عل لة من تحقيق حدود االستھالك الم

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

د  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- اء البل في حالة عدم وف
اع اللج 60قبل  بالشروط التالية ي يوماً على األقل من اجتم ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي ن

 للموافقة على التمويل :
د حق ) أ( د ق ون البل ع أن يك ي جمي ة ھ نوات المعني ة. والس نوات المعنّي ع الس ددة لجمي داف المح ق األھ

واد  ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيھ ي تم نة الت ذ الس نوات من الس
ة ي الھيدروكلوروفلوروكربوني نوات الت تثنى الس ا . وتس د فيھ رامج يوج ات الب اإلبالغ ببيان زام ب الت

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب( ةق ة التنفيذي ذا التحقق  ت اللجن أن ھ
 غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل ابلد قد قدم تقأن يكون ال  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 
اح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المت

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   (د) ة أن يكون البلد قد ق ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل ألف ("شكل  -4الت
ى السنسنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  ةتقرير وخط ي يُ ة تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي أو حتى موعد اكتم
رة ريحة األخي ة الش ي حال ه ف واردة في طة ال ى  ،األنش د حصل عل ون ق ا موافقوأن يك ذه تھ ى ھ عل

  الخطة؛
تضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمق 6-

المحّددة في التذييل  ھاومسؤوليات ھاوفقاً ألدوار ھذا الرصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 
 .(ب)5ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية  -5

ا، أو جزء توافو 7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب ق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع
ذييل  من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، ذا  ألف-1من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في الت من ھ

ّية يجب أن تُ االتفاق ديالت رئيس ذ الشريحة . وإعادات التخصيص المصّنفة كتع بقاً في خطة تنفي ق مس ة ًوثَّ وأن التالي
وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص (د).  5اللجنة التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية  توافق عليھا
كن أن في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يم 30بصورة إجمالية على التي تؤثر 

اق ذا االتف . تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھ
ديالت رئيسية ر المصّنفة كتع ا،  ،أما إعادات التخصيص غي ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي يمكن إدماجھ ف

الغ والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن ة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مب
 متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

د تطرأ أن  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن  )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال بعين االعتب
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ا أو عن ل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحم 9- وم بھ ي يق ة األنشطة الت كاف
ائيوقد وافق من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا م المتحدة اإلنم  برنامج األم

ة الصناعية) كما وافقكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية"يعلى أن   ت منظمة األمم المتحدة للتنمي
ق تعلى أن  ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكال

د ُتجري في إطاربأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.  ي ق ة الت يم الدورّي ات التقي ال  وُيوافق البلد على عملي رامج أعم ب
يم الت امج التقي ي إطار برن ّدد األطراف أو ف ة للصندوق المتع يم التابع ذتين ابالرصد والتقي التين المنف ع ألي من الوك

  المشتركتين في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ات طلب مق ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم دم بشأن خطة إدارة إزال

ال ال الحصر الت ةالمقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المث رة الفرعي ا للفق  5 حقق المستقل وفق
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ذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفو (ب).
ا  ذ األنشطة المنصوص عليھ ق تنفي في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طري

ذييل  ة الت ي قائم د أبرمت ا–6ف ية. وق ذة الرئيس ة المنف ب الوكال ن جان امل م يق الش ار التنس ي إط اء ف ذة ب ة المنف لوكال
اق  ذا االتف ة في إطار ھ الغ والمسؤوليات الداخل الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلب

ة للتنسيق د اجتماعات منتظم ك عق ا في ذل ذ الخطة بشكل منسق، بم يرا لتنفي ة من حيث  .تيس ة التنفيذي وتوافق اللجن
ةو منفذة الرئيسيةالمبدأ، على تزويد الوكالة ال ذة المتعاون ـة في الصف الوكالة المنف و   2-2 ةاألفقي وفبالرسوم المبّين

 .ألف-2من التذييـل  2-4

ة ب 11- ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل وادفي حال عدم تمّك ة الم المحددة في  إزال
ه ، أو عجزه على أي ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب اق، فعندئ وجه آخر عن االمتثال لھذا االتف

د  ديرھا، أن تعي ة، حسب تق لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ي لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا نقزمن د أن يم ة بع ة التنفيذي ّدده اللجن ل تح ى التموي ة عل ى ح للموافق د عل رھن البل ب

ى أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه ة عل ة في إطار جدول الموافق ل التالي م شريحة التموي
ذييل يدقامالض قيمة التمويل بأن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية  ّددة في الت ف، عن  -7ر المح أل

ر الُمنجزة في أي سنة من السنوات، ّكل طن من تخفيضات االستھ تنفاد األوزون.الك غي درات اس ان ق درة بأطن  مق
رارات  ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتث

 .5ئح المقبلة وفقا للفقرة ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرا

ى  عناصر خضعتلن  12-  تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر عل
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ة التنف 13- ول من اللجن د ألي طلب معق ذة يذيسوف يستجيب البل ة المنف ية والوكال ذة الرئيس ة المنف ة ومن الوكال
يح للوكا المتعاونة ه أن يت وع خاص علي اق. وبن ذا االتف ذ ھ ةلتيسير تنفي ذة المتعاون ة المنف ذة الرئيسية والوكال ة المنف  ل
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

ا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إنجاز خطة إدارة إزالة  تمي 14- رن بھ اق المقت ة واالتف ة السنة التالي في نھاي
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

ة التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق رة  (د)5ا للفقرة الفرعي اإتمام، فسيرجأ 7والفق ة السنة  ھ ى نھاي حت
ى ھ(أ) و(ب) و(د) و( لفأ-4لية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل ماال ) إل

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

روتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق ب جميعذ تنف 15-
تّم  م ي ا ل ول، م ا في البروتوك ى المنسوب إليھ ا المعن اق لھ ذا االتف تعملة في ھ ة المصطلحات المس اق. وكاف ھذا االتف

 تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

اق الم  -16 ذا االتف دلھ ا و ع ة نيجيري ين حكوم ه ب م التوصل إلي ذي ت اق ال ل االتف ل مح ي يح ة ف ة التنفيذي اللجن
  االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية.
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  تذييالت
   ألف: المـواد - 1التذييل 

 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالكالمجموعة المرفق المادة

  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  248.5 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 149.6 األولى جيم ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
 398.2المجموع

 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010   
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1

المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال يوجد 358,38 398,20 398,20ال يوجدال يوجدال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  1-2
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 استھالك األوزون) 
 ال يوجد 358,38 398,20 398,20ال يوجدال يوجدال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2-1
 مج األمم المتحدة اإلنمائي) (دوالر أمريكي)(برنا

855.603 836.515 503.829 503.829 299.974 0 2.999.750 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2-2
 أمريكي) 

64.170 62.739 37.787 37.787 22.498 0 224.981 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  2-3
مم المتحدة للتنمية الصناعية) (دوالر (منظمة األ

 أمريكي)

550.000 550.000 645.172  193.908 0 1.939.080 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر  2-4
 أمريكي)

41.250 41.250 48.388  14.543 0 145.431 

 4.938.830 0 493.882 503.829 1.149.001 1.386.515 1.405.603 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3-1
 370.412 0 37.041 37.787 86.175 103.989 105.420 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2
 5.309.242 0 530.923 541.616 1.235.176 1.490.504 1.511.023 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3-3
 10,6 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 - روكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من ھيد 4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22 –إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون  4-1-2
 237,9 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22 –وروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من ھيدروكل 4-1-3
 79,5 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141 –إجمالي اإلزالة من ھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)موافق عليھا ( ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة141 –إزالة ھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-2
 70,1 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (141  -االستھالك المؤھل المتبقي من ھيدروكلوروفلوروكربون  4-2-3

 
 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
ي م 1- ه ف ة علي ة للموافق ل الشرائح المقبل ي تموي يس قبسيجري النظر ف د ل اع األ لوع راالجتم نة  خي ي الس ف

 ألف.-2المحددة في التذييل 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
 من خمسة أجزاء:المقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح  1-

ا يتع  (أ) د فيم ة البل ى حال ة تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل ق بإزال ل
لط  ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي الم
التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة 

ر ذ دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل ك من في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل ل
ر  رات  أيضاالمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري ى معلومات عن أي تغيي خاصة عل
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ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق
ذلك من ھذا االتفاق، أو غير  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري
ك أن يشمل أيضا معلومات 5المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف

  عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد الھ  (ب) ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس يدروكلوروفلوروكربوني
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
نو ع الس رة ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي ى النحو المحدد في الفق ات ذات الصلة عل

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ي سُيضطلع بھ  (ج) اطات الت ذ  اوصف خطي للنش ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ين ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق ار. وينبغي أن يتضمن  التجارب المكتس االعتب

ااالوصف أيضا  ن رإلش ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش نالمنظور أن تطرأ عل رة  ةالس المحددة في الفق

ة  ات ا5الفرعي دد أي تنقيح ي أن يح ا أن الوصف ينبغ اق. كم ن االتف ن الضروري (د) م ر م عتب
  ھا؛ا لريفسقدم تإدخالھا على الخطة الشاملة وأن ي

ى اإلنترنت بياناتلللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  (د)  .عل
وبو ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطل ، ينبغي تق

ة. وعلى االنترنت البيانات ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتع
ريحة ب ش ل طل ع ك ة م رة الفرعي ر الفق التقرير (انظ رود والوصف الخاص ب ن الس ال م (أ) 1، ك

ة  ة والنشاطات؛ 1أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعي رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ا ا أنھ رة  كم ا للفق املة وفق ة الش ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم س
ة، 1الفرعية  ابقة والمقبل (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات الس

د وا ةسوف يشمل الشكل خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البل  لوكال
  في ذلك؛ المنفذة الرئيسية

ة من   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات ال
  (د) أعاله.1إلى 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 
 .يرة جميع أنشطة الرصد من خالل مكتب األوزون الوطنسوف يتم تنسيق وإدا .1

، وذلك على لة المنفذة الرئيسية بتنسيق ترتيبات الرصد مع مكتب األوزون الوطنيسوف تضطلع الوكا .2
أساس واليتھا في رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون، وسوف تستخدم السجالت الخاصة بھذه 

تي تقع في نطاق الواردات للمراجعة األفقية والرأسية في جميع برامج الرصد في المشروعات المختلفة ال
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية أيضا بالتعاون مع 

الواردات والصادرات غير برصد  فيما يتعلق منفذة المتعاونة بالتنسيق مع مكتب األوزون الوطنيالوكالة ال
  ة.النصح للوكاالت الوطنية المعنيالمشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إسداء 
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  التحقق واإلبالغ
 

(د)، تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة اختيار اللجنة  45/54تمشيا مع المقرر  .3
التنفيذية ألرمينيا لعملية مراجعة ذات صلة. وبناء على المناقشات التي دارت مع أرمينيا، ينبغي للوكالة 

لرئيسية أن تختار المؤسسة المستقلة (للمراجعة) إلجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد المنفذة ا
 الھيدروكلوروفلوروكربونية وھذا البرنامج المستقل للرصد.

كل عام قبل االجتماع الثالث للجنة التنفيذية. وسوف تتضمن ھذه التقارير  سوف يتم إعداد تقارير التحقق .4
  .ة في تقارير التنفيذ السنوية التي تطلبھا اللجنة التنفيذيةالمدخالت الوارد

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
ى النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع مسئولةة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1- عل

  :التالي
الي بم  (أ) ق الم ق من األداء والتحّق ة ضمان التحّق ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف قتضى ھ

 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)
 ؛ألف

ن أن ا  (ج) ة م ة التنفيذي ق للجن أمين التحّق د ت ا ق ة بھ نوية المرتبط طة الس ت وأن األنش د تحقق داف ق ألھ
 ألف.-4أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1الفقرتين الفرعيتين  خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.وتقارير إتمام المشروعات تمھيد تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالالتي تضطلع بھا العن النشاطات  تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

حة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشري  (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
نسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة والوكاالت المنفذة الم

 أو ثنائية معنية؛
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   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك( 

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

اور  2- د التش ار بع ية باختي ذة الرئيس ة المنف تقوم الوكال ار، س ين االعتب ا بع َرب عنھ ذ أي آراء يع د وأخ ع البل م
واد  ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ة مس ةمنظم تھالك  الھيدروكلوروفلوروكربوني واس

ذييل  ي الت ذكورة ف واد الم ة -1الم الفقرة الفرعي اء ب ا ج ا لم ف، وفق ة  (ب)5أل رة الفرعي اق والفق ن االتف ن 1م (ب) م
  ألف.-4التذييل 

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ة   1 ذه األنشطة في وثيق تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحديد ھ

  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  م المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛تقدي  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ي  (ج) ذة الرئيس ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل ى تقديم تقارير عن ھ ة عل ارير المجمع ا في التق ة إلدراجھ
     ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

  
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  

دار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1- ل المخّصص بمق دوالر أمريكي عن  9 500التموي
ذييل  2-1ى المحدد في الصف االستھالك يتجاوز المستومن متري كّل طن  م ألف لكل سنة -2من الت قيل ا في تحق ھ

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
  

  الترتيبات بحسب القطاعألف:  -8التذييل 
واد  -1 ة الم ة إدارة إزال أن خط اق بش ذا االتف ن ھ زءا م ا ج طلع بھ ة المض طة القطاعي ع األنش ل جمي تمث

  ولن تقدم كخطط قطاعية منفصلة. ولذلك ال توجد ترتيبات محددة تذكر في حالة نيجيريا. الھيدروكلوروفلوروكربونية

_____  
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  الخامس عشر المرفـق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف ربوداأنتيغوا وبحكومة اتّفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" ربوداأنتيغوا وب حكومةيمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين  1-
من  0.27ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

منية لبروتوكول تماشى مع الجداول الزبما ي 2015يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  .مونتريال

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في - 1في التذييل  المشار إليھا

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى - 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-1-4األفقي المحدد لكل مادة في الصف

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3التذييل  في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-

ك المذكورة (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھال5ووفقا للفقرة الفرعية 
بتكليف من ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 

 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء  5- البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على األقل بالشروط التالية ثمانية أسابيع

 
ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف   ) أ(

تي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة ال
السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
ھذا التحقق أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن   ) ب(

 غير مطلوب؛
ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)

تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
ابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا س
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال السنة التي يُطلب فيھا 

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين   )ھ(

والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال 
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.
إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  سوف يضمن البلد 6-

ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة  -5التذييـل 
أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن ألف. وسيخضع ھذا الرصد -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

 أعاله. 4في الفقرة 
 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-
 ألف:-1التذييل  ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في

 
إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدمة   (أ)

(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 
  وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا.

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

ذة التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنف  )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة   )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

ديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية إعادات التخصيص غير المصنّفة كتع  (ب)
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

  السنوي الالحق؛

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة     (ج)
 متوقعة بموجب ھذا االتفاق.ال

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:
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أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛

يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين  أن  (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  9-
على أن يكون الوكالة  اليونيبن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق التي يُضطلع بھا نيابة عنه م

المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات 
التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 

 ييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.برنامج التق
 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10-
وتوافق ب). ( 5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

-2التذييـل من  2-2اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تقدم للوكالة المنفذة الرئيسية األتعاب المحددة في الصف 
 ألف.

 
في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن فأل- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

 ألف ("تخفيضات في -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 
التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق 

بعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. و
  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة 
 

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا  13-
االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال 

 لھذا االتفاق.
 

نجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في يتم إ 14-
ألف. وفي حالة -2نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5تالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات ال
إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات 

 ف ذلك.ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خال-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفرعية 
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تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.

  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 0,3 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012  

لمواد المرفق جيم، المجموعة جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1-1
 األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجد 0.27 0.30 0.30 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم،  1-2
 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون) 

 ال يوجد 0.27 0.30 0.30 ال يوجد

 51.700 5.850 0 0 45.850 عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دوالر أمريكي) التمويل المتفق 2-1

 6.721 760 0 0 5.961 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2-2

 51.70 5.850 0 0 45.850 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3-1

 6.721 760 0 0 5.961 (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف الدعم  3-2

 58.421 6.610 0 0 51.811 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3-3

 0.03 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22- إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلروكربون 4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  22-الھيدروكلوروفلروكربونإزالة  4-1-2

 0.27 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلروكربون 4-1-3

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

ددة في التذييل ــفي السنة المح اع األولــللموافقة عليه في االجتم ةـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبل .1
 ألف.-2
 

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير  تقرير مسرود، ترد فيه البيانات  (أ)
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس
ي أزيلت  وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت

دائل ذات الصلة كنتيجة مب ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي اشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم
ات ذات  ر في االنبعاث التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي

دي رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن ات الص
ى الظروف  رات تطرأ عل المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي
ى  ا عل ر أيض تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ف
أخير ديمھا، كحاالت الت ذ السنوية السابق تق ، معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي

ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي
ررات حدوثھا. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب

ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق،5التقرير المسرود جمي ويمكن  (أ) من االتف
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  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

لجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين ال
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة، وصف خطي للنشاطات   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع
ابقة  مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس
من  ي أن يتض ة. وينبغ نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب بع

ن الوصف أي ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش ض
رة  ذا الوصف السنوات المحددة في الفق المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ

ى الخطة 5الفرعية  (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت عل
ة بوصفه الشاملة  وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق

  التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

ة   (د) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب من خالل قاعدة بيانات على اإلنتر ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي نت. وستعدل ھ

رة  التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ريحة، كال م ب ش ل طل ع ك ة م نة التقويمي الس
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط نوية وأي 1(أ) أع ذ الس ة التنفي اله)، وخط (ج) أع

  نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي

  ) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

حالة تنفيذ خطة تقارير مرحلية سنوية عن الوكالة المنفذة الرئيسيثة وستقدم الوحدة الوطنية لألوزون إلى   1
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  
عملية رصد التطور في خطة إدارة إزالة المواد تُسند الوكالة المنفذة الرئيسية وسوف   2

أو إلى الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من بلوغ أھداف األداء، المحددة في الخطة، إلى شركة محلية مستقلة 
 مستقلين.ليين / إقليميين / محليين دواستشاريين 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  ـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة، بما في ذلك ما يلي على أقل تقدير:ستكـون الوكالـة الرئيسي  1
  

الداخلية  ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات  (أ)
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

ھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األ  (ج)
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 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1تين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقر

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
 ف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛أل-4النحو المحدد في التذييل 

ذة ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق  (ط) د،  11ا للفق اق، تحدي دمن االتف ، بالتشاور مع البل
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  )ي(

 اإلداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم  )ك(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  2
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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 السادس عشرمرفـق ال
 

  

  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة البوسنة والھرسكحكومة اّتفاق بين 
 كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض (" البوسنة والھرسك ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 ثابت مستوىواّد") إلى ألف ("الم -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون  من أطن 3,06 رهاقدم
  .الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر

 
من  2.1بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام  2-

ببروتوكول  تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  من ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ء اللجنة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفا ألف.-1المشار إليھا في التذييل لجميع المواد  مونتلایر

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من 3التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة 
من  2.1الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

زون والمستنفدة لألوجب ھذا االتفاق لجميع المواد طوة النھائية في التخفيضات بمألف باعتباره الخ-2التذييل 
 وففي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل 

  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3.3.4و  3.2.4 و 3.1.4 ةألفقيا
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة ف 3- ي ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1.3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على -3حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-

من تحقيق حدود تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و
وسيجرى  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1ف صالللمواد كما يأتي في  المذكورة السنوي االستھالك

 .يةمعنالالمنفّذة الثنائية أو  بتكليف من الوكالةالتحقق المشار إليه أعاله 
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- البلد  إال إذا وفى ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
في الجدول الزمني  المحدد المنطبق قبل اجتماع اللجنة التنفيذية األقل على ثمانية أسابيع بالشروط التالية

 تمويل:ى الللموافقة عل
 

لجميع السنوات المعنّية.  ألف-2من التذييل  2.1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
. وتستثنى تفاقھذا االوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيھا  ال السنوات التي
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير ايكون البلد قد قدم تق أن  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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لمتاح من وأن معدل صرف التمويل ا ؛لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  في المائة؛ 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 
أو حتى  ،وتشملھا التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  و األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة  موعد اكتمال

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن بما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعند
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.
حّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات الم 6-

التنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 
ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق -5السابقة وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  السنوية

 .أعاله 4المستّقل على النحو المبّين في الفقرة 
 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء فق تواو 7-
لمواد المحددة في لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 :ألف- 1التذييل 
 

ّية يجب أن  (أ) ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع بقاً  إع ق مس ا ُتًوثَّ ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ قواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق ب  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ل المخصصالسنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( رادى لتموي االا لف ة أولوك ذة ت الثنائي  المنف
  ولمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( ر المدتق طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل دة تموي نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف رج
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر الموافق عليھا، و أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ التي تكون عندئذ قي التنفي

   ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إزال ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص

ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق التنفيذية كجزء من خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ي في أطنان قدرات استنفاد األوزون  يتم إزالتھالت ى أن س د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب ا، حس
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ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق
  و التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

اء من الشريحة   (د) دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب رة سوف تع األخي
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 و وع؛خالل تنفيذ المشر

المقررين ية معنالمنفذة الو ت الثنائيةاليأخذ البلد والوكاأن   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
على أن  ت اليونيدوقوقد وافاالتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ت
والتقييم التابعة للصندوق  أعمال الرصد وُيوافق البلد على عمليات التقييم التي قد ُتجري في إطار برامج

 في ھذا االتفاق. ةالمشترك تاللوكاألي من ا عابالمتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
 .(ب) 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةيل المثال ال الحصر التبما في ذلك على سببموجب ھذا االتفاق، 

 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الصف
 .ألف-2من التذييـل  2.2 األفقي

 
المحددة في  إزالة الموادالمتعلقة ب في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل ألف-2من التذييل  2.1الصف األفقي 
البلد بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب 

ً لجدول لتمويل تقديرھا، أن تعيد ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية منقزمني إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف بعد أن يبرھن البلد على وفائه

ض قيمة تخف أنالتالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال(" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةالتمويل 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام
ثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امت األوزون.

إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة 
  .أعاله 5وفقا للفقرة 

 
ثر على تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤ عناصر خضعتلن  12-

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
لتيسير تنفيذ ھذا من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

ق من لمعلومات الضرورية للتحقعلى ا اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا
 .االمتثال لھذا االتفاق
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في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

 (د)5ا للفقرة الفرعية ي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقوف
تستمر أنشطة اإلبالغ سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. واتحتى نھاية السنة ال ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة 

إال إلى حين إتمامھا ألف - 4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةالمنصوص عليھا في 
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إذا

 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
البروتوكول، ما لم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في 

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت
 ألف: المـواد - 1التذييل 

  
  إلجمالي التخفيضات في االستھالك ايةنقطة البد المجموعة المرفق المادة

  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 3,2 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,5 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4,7 المجموع الفرعي
ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
 3,47 األولى جيم

  8,17 المجموع
 

 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المفردات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

 األوزون) استنفادقدرات 

 ال ينطبق 3,06 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,70 4,70  ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به   2.1
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
 استنفاد(أطنان قدرات 

 األوزون) 

 ال ينطبق 3,06 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,70 4,70 ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
 )اليونيدو( المنفذة الرئيسية

 (دوالر أمريكي)

631.282   143,310 0 117,692 0 31,000 0 30,000 953.284 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
  الرئيسية (دوالر أمريكي)

47.346 0 10,748 0 8,827 0 2,325 0 2,250 71.496 

إجمالي التمويل المتفق عليه   1.3
 (دوالر أمريكي)

631.282 0 143,310 0 117,692 0 31,000 0 30,000 953.284 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

47.346 0 10,748 0 8,827 0 2,325 0 2,250 71.496 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 )(دوالر أمريكي

678.628 0 154,058 0 126,519 0 33,325 0 32,250 1.024.780 

 1,61 األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.1.4
 0,00 األوزون) استنفادأطنان قدرات موافق عليھا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 2.1.4
 1,59 األوزون) نفادأطنان قدرات است( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 3.1.4
 1,50 وزون)األ نفادأطنان قدرات استالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من 1.2.4
 0 األوزون) استنفادأطنان قدرات التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 2.2.4
 0 األوزون) نفادأطنان قدرات است( ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 3.2.4
متفق على تحقيقھا بموجب ھذا لموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط اب 141-يدروكلوروفلوروكربونالھإجمالي اإلزالة من 1.3.4

 3,47 األوزون) استنفادأطنان قدرات االتفاق (

بقة موافق التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سا ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 2.3.4
 0 األوزون) استنفادأطنان قدرات عليھا (

 نفادأطنان قدرات است( ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من 3.3.4
 0 األوزون)
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
في السنة المحددة الثاني االجتماع  ميعاد ال يسبق في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في سيجري النظر .1

 ألف-2في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ر مسرود  (أ) ات حستقري ه البيان رد في ة،، ت نة التقويمي دم المحرز  ب الس أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ألوزون فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
ة المستخدمة وا ةجة مباشرينتك أزيلت ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات لتنفيذ األنشطة، حسب الم لب

ت، لل ي أدخل لة الت ن تغمسالص تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت ي ياح لألمان ر ف ي
رات  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى أي  نع برالمرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعوالتحديات  تغييرات تطرأ عل
ر   أيضاالظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

رات  ات عن أي تغيي ى معلوم ة بخطة (خطط)عل نوية  مقارن ذ الس ديمھا، كحاالت التنفي ابق تق الس
ى النحو التأخير، وح ذ الشريحة، عل الغ خالل تنفي ادة تخصيص المب ة في إع االت استخدام المرون

رة  ي الفق ه ف ررات  7المنصوص علي دم مب رات، وأن يق ن التغيي ك م ر ذل اق، أو غي ذا االتف ن ھ م
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

  كن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛االتفاق، ويم

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ة ب خاص بشريحة من الشرائح  اللجن ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل التنفيذي
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اسُيضطلع بھ وصف خطي للنشاطات التي  (ج) ة لتق  الشريحة التالي
ينوتشملھا رابط ب راز الت ع إب ع و األنشطة ، م ذ م ي تنفي دم المحرز ف بة والتق أخذ التجارب المكتس

ةالشرائح السابقة بعين االعتبار . وينبغي ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمي
ااف أيضا أن يتضمن الوص رات رإلش دم المحرز، فضال عن أي تغيي املة والتق ى الخطة الش ة إل

المحددة  السنواتممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
تالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5في الفقرة الفرعية  ي أدخل رات الت  بالتفصيل التغيي
تقبلية كجزء من نفس ھاا لريفسقدم تملة وأن يعلى الخطة الشا . ويمكن تقديم وصف األنشطة المس

  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله الوثيقة

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ديمھا حسب و .نترنتعلى اإل قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة رة مع كل طلب شريحة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق ، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  و تغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛وستغييرات في الخطة الشاملة، 
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  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل 
     

 

لوروفلوروكربونية ستقوم وحدة األوزون الوطنية بتنسيق تنفيذ ورصد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروك  - 1
بالتعاون مع األجھزة الحكومية ذات الصلة والخبراء الوطنيين المعينين لمھام محددة والتي يمكن أن تظھر 

  .وسيتم تعيين منظمة وطنية مستقلة للمراجعة للتحقق من االستھالك .خالل تنفيذ المشروع
     
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
  :تشمل على األقل ما يليطة نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـالرئيسي المنفذة ةـالوكالون ـستك  - 1

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إدارة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الالم خاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  (ج) ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4يتمشى مع التذييل  بماتنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب ذالوف ارير التنفي ذ السنوية بتق املة  السنوية وخطط التنفي والخطة الش
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4على النحو المحدد في التذييل 

 ؛لين للمراجعات التقنيَّةين المؤھّ الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ن من تن  (ح) ة تشغيلية تمّك ذ خطة ضمان وجود آلّي الغ الفي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ط) د، بالتشاور مع البل من االتفاق، تحدي
   ؛ولتمويل كل وكالة منفذة أو وكالة ثنائية معنية تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية

 ضمان أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ و  (ي)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ك(

 كيانر بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيا - 2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

(ب) 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 .ألف-4من التذييل 
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  سبب عدم االمتثالضات في التمويل بألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 307 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   - 1

من  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوك
  ألف.- 2من التذييل  2.1الصف  ھا الھدف المحدد فيفي تحققيلم ألف لكل سنة - 2التذييل 
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 السابع عشرمرفـق ال

  
  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة ي دار السالمبرونحكومة اّتفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

ض البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفي(" ي دار السالمبرون ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 3,96واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتلایر

من  2.1م بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزا 2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

فيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التن ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2.1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألاق لجميع المواد بموجب ھذا االتف
  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3.1.4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنف 3- يذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
فيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تن 4-
من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

يجرى التحقيق المشار إليه أعاله وس .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-  بالوفاء البلد إال إذا قام ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ى في الجدول الزمني للموافقة عل المحددة قبل اجتماع اللجنة التنفيذي على األقل ثمانية أسابيع بالشروط التالية

 تمويل:ال

لجميع السنوات المعنّية.  ألف-2من التذييل  2.1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

لتزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة ايوجد فيھا  ال السنوات التي
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

  في المائة؛ 20ن الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد ع
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نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 
أو حتى  ،وتشملھا التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  و ألخيرة؛ا الشريحةموعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

نظام يضمن أن البالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألدوار") وتبلغ عن تنفألف ("مؤّسسات الرصد وا -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 .أعاله 4المبّين في الفقرة 
 

رونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد متوافق و 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقا

 :ألف-1
 

بقاً   (أ) ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا إع ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
عمقد ة  مة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  ولمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( دة تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل تموي
ه عن الحالية د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ادات التخصيص  (ب) ية،  إع ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ة غي ي خط ا ف ن إدماجھ ذ اليمك نويةتنفي  الس
الغ الل تّم إب ذ، وي د التنفي ر الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي ذ جن التنفي

  و ؛الالحقالسنوي 

رة   (ج) اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـيات التبرـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي
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د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 و خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 الل تنفيذ الخطة.خ 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافاالتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

الوكالة "كون الوكالة المنفذة المتعاونة (على أن ي اليوئنديبي وافقوالمنفذة الرئيسية") المنفذة الرئيسية ("الوكالة 
وُيوافق البلد فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.  ) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية"المنفذة المتعاونة

ل الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أعما على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج
 في ھذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابأو في إطار برنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

تشمل و (ب). 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةا في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبمبموجب ھذا االتفاق، 
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

ن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في التذييل وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية ع
الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6

ات الداخلة التخطيط واإلبالغ والمسؤوليالترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء المنفذة المتعاونة 
وتوافق اللجنة  .في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

 ينبالرسوم المبّينـة في الصف الوكالة المنفذة المتعاونةو التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2ذييـل من الت 4.2و  2.2 يناألفقي

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2.1الصف األفقي 
جدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً ل

ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
ة في إطار جدول الموافقة على م شريحة التمويل التاليأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات  من قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال("

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد  .نة من السنواتاالستھالك غير الُمنجزة في أي س
لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا 

  .أعاله 5أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 

اق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل تمويل ھذا االتف خضعيلن  12-
  أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

 والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا ةالمتعاون
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع
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في المقترن بھا  واالتفاقخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. واتالحتى نھاية السنة  ھاإتمامفسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعية

 ذلك.
 

نتلایر وعلى النحو المبّين في المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مو الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت
 

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 6,1األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

     المجموع
 

  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 Total 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المفردات الصف

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون)

 ال يوجد 3,96 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 6,10 6,10 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم 
المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 استنفاد األوزون)

 ال يوجد 3,96 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 6,10 6,10 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 183,000 25,500 0 00 7,000 00 27,500 0 0000 123,000 الرئيسية اليونيب (دوالر أمريكي)

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 23,790 3,315 0 00 910 00 3,575 0 00 15,990 اليونيب (دوالر أمريكي)

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة  3.2
 132,000 6,600 0 00 33,000 00 39,600 0 00 52,800 المتعاونة اليوئنديبي (دوالر أمريكي)

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 11,880 594 0 0 2,970 0 3,564 0 0 4,752 الوئنديبي (دوالر أمريكي)

التمويل المتفق عليه (دوالر  إجمالي 1.3
 315,000 32,100 00 0 40,000 0 67,100 0 00 175,800 أمريكي)

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 35,670 3,909 00 0 3,880 0 7,139 0 00 20,742 أمريكي)

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3
 350,670 36,009 00 0 43,880 0 74,239 0 00 196,542 أمريكي)

 2,14 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 3,96 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 
 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
ددة في ــنة المحـفي الس الثاني اعـاالجتمه في ـة عليـلة للموافقـرائح المقبــويل الشـيجري النظر في تمــس .1
 ألف.- 2ييل التذ
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ة إسھام مختلف النشاطات السابق، وتعليق على حالة البلد في للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال ما يتعل

ألوزون فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

لة  ت، للالص ي أدخل ن تغمسالت تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت ي ياح لألمان ر ف ي
رات  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف تغيي
ر  على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ط)عل ة (خط ة بخط نوية  مقارن ذ الس ديمھا، التنفي ابق تق الس
ى  ذ الشريحة، عل كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7ة النحو المنصوص عليه في الفقر
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

ائج  (ب) ن نت ق م ر للتحق واد  تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال خط
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة ويتعين أن يقدم التح ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل قق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ة،  لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ
ة رإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

ى الخطة  ذا الوصف من المنظور أن تطرأ عل املة. وينبغي أن يغطي ھ المحددة في  السنواتالش
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفقرة الفرعية 

 . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقةھاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
  ؛وجب الفقرة الفرعية (ب) أعالهبوصفه التقرير السردي بم

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة رة ، كال من السمع كل طلب شريحة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق رود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  و  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1إلى  (أ)1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
     

 

سيتم رصد االستھالك السنوي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد األخرى المستنفدة لألوزون من   1
ھي دارة البيئة والحدائق وإ .خالل إدارة البيئة والحدائق والمتنزھات بالتعاون مع اإلدارة الملكية للجمارك والرسوم

الھيئة المسؤولة عن إصدار تراخيص الطلبات على حين أن اإلدارة الملكية للجمارك والرسوم ستقوم بمراقبة ورصد 
  .واردات المواد المستنفدة لألوزون عند نقطة الدخول

دة لألوزون للحصول ستقوم وحدة األوزون الوطنية بالتنسيق مع المستوردين وبائعي التجزئة للمواد المستنف  2
لجمارك والرسوم. ل الملكية دارةاإلفلوروكربونية ومضاھاتھا ببيانات كلوروعلى بيانات استھالك المواد الھيدرو

وستقوم وحدة األوزون الوطنية بعمليات تفتيش منتظمة من أجل رصد تنفيذ متطلبات وضع بطاقات التعريف على 
ما في ذلك االستعراض المنتظم لقوائم عمالء المواد أوعية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ب

 الھيدروكلوروفلوروكربونية إلنفاذ الرقابة على بيع ھذه المواد. وباإلضافة إلى اإلنفاذ، ستقوم وحدة األوزون الوطنية
ة في أيضا بمسح للسوق لقياس مدى دخول البدائل من غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتكنولوجيات البديل

قطاع التبريد وتكييف الھواء. وسترصد وحدة األوزون الوطنية تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكاالت المعنية مثل 
تدريب تقنيي التبريد وتكييف الھواء (مراكز التدريب) وتدريب موظفي اإلنفاذ (اإلدارة الملكية للجمارك والرسوم 

 وإدارة البيئة والحدائق والمتنزھات). 
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6ييل التذ
 

  :ليتشمل على األقل ما يطة نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق

ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة رة إداالخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  (ج) ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الأُكملت على النحو المبّين في خطة بھا قد 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة الو  )ھ( ات اإلب اء بمتطلب ذ السنويةف ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
ة.ألف -4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن اتمل توتش لتقديمھا إل الغ متطلب ى  اإلب عل

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقديم تقارير

 ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة ؛الخبراء التقنيين المستقل تنفيذضمان   (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن من تنفي ة تشغيلية تمّك الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة،  (ط)
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رة   )ي( د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ة والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال ذة ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني ة منف ل كل وكال تموي

 أو ثنائية معنية؛

 و ؛غ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبال  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  مستقل وتكليفه

(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4
 

  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 
  

ى الخطة الشاملةتحدد ھذه األنشطة في ووكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. تكون ال  1 ، وتشتمل عل
  :ما يلي األقل على

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ى الوك  (ب) ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال ال
  و لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية 

ى   (ج) ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل تقديم تقارير عن ھ
  ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

عن كل  دوالر أمريكي 180 التمويل المخّصص بمقدار ذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغمن ھ 11وفقا للفقرة   1
من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام من

  ألف.-2من التذييل  2.1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2
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  الثامن عشرمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة جيبوتىحكومة اّتفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  

  
واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال  حكومة جيبوتىھذا االتفاق التفاھم بين  مّثلي 1-

من أطنان 0,46 واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل المراقب للمواّد 
     .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر 2020يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون 

 
من  2-1مواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي لل 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
لمحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل ا ألف.-1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون وألالمستنفدة لبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 
  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-1-4 في الصف لكل مادة المستوى المحدد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل - 2من التذييل  1-3 تمويل المحّدد في الصف األفقيال

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

عية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطا 4-
من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو تكليف من الوكالة ب
 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
 يل:تموى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية

 
لجميع السنوات المعنّية.  ألف- 2من التذييل  2- 1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(

. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 
خ انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تارييوجد فيھا السنوات التي 

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") يذتنفالط رير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

ا قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھ 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛
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نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 
أو حتى موعد  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  ة؛األخير الشريحةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

من أن النظام يضبالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطي) وتبلغ عن تنفألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار" -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 
إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو  اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة فيتوافق و 7-

لمواد المحددة في لإزالة وستھالك االفي جزء من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 :ألف- 1التذييل 

 
بقاً   (أ) ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا إع ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س

عمقدمة حسبم ة  ا ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق
  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط ييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من التغ  )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( دة تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل تموي
ه عن الحالية، أو إزا د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30لة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ة الت الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ر الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي أنھا في تقري ة بش ذ نفيذي التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

رة   )ج(  اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 فة خاصةد، وبصـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي
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د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 الخطة.خالل تنفيذ  49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
وافق يرنامج األمم المتحدة للبيئة وقد االتفاق. ب ھذا ـمن أجل الوفاء بااللتزامات بموج نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا  كون الوكالة المنفذةيعلى أن (اليونيب)
أعمال الرصد والتقييم التابعة  وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامجاالتفاق. 

 في ھذا االتفاق. ةالمشتركة لمنفذا التع ألي من الوكاابللصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
. و توافق )(ب 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

 .ألف-2من التذييـل  2.2مبدئيا أن توفر للوكالة الرئيسية الرسوم المنصوص عليھا في الصف  اللجنة التنفيذية
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
ذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 
ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرركافب وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  وغرامكيل، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال("
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 

لمعنية البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة ا
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

لتيسير تنفيذ ھذا من الوكالة المنفذة الرئيسية   و  التنفيذيةد ألي طلب معقول من اللجنة سوف يستجيب البل 13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .لھذا االتفاق
 

في واالتفاق المقترن بھا لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة االمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمامفسيرجأ 

 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعية
 ذلك.
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ة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في المحّدد الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

  .اللجنة التنفيذية غير ذلك
 

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك نقطة المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 0,7 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  المفردات الصف

1-1 

جدول تخفيضات بروتوكول 
د المرفق جيم، مونتريال لموا

المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجد 0,46 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,70 0,70 ال يوجد

1-2 

الحد األقصى المسموح به 
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات 

 استھالك األوزون) 

 ال يوجد 0,46 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,70 0,70 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
 )اليونيب( المنفذة الرئيسية
 (دوالر أمريكي)

81,000 0 0 0 18,500 0 44,000 0 21,000 164,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

7.5% 
10,530 0 0 0 2,405 0 5,720 0 2,730 21,385 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 164,500 21,000 0 44,000 0 18,500 0 0 0 81,000 (دوالر أمريكي)

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 21,385 2,730 0 5,720 0 2,405 0 0 0 10,530 (دوالر أمريكي)

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
 185,885 23,730 0 49,720 0 20,905 0 0 0 91,530 عليھا (دوالر أمريكي)

أطنان قدرات استھالك المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (22- الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 األوزون)

0,24 

قدرات استھالك بأطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 األوزون)

0 

 0,46 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون االستھالك المؤھل المتبقي من 4-1-3
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف.-2
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4ل التذيي
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ة ال للتقرير ق بإزال ة إسھام مختلف النشاطات السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل واد، وكيفي م

ألوزون فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

وفير  ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ن تغالص تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن ي يمعلوم ر ف ي
رات  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف تغيي
ر على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من ا لمعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ط)عل ة (خط ة بخط نوية  مقارن ذ الس ديمھا، التنفي ابق تق الس
ى  ذ الشريحة، عل كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات من ھذا االتفاق 7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

ة ا  (ب) ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني لم
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لج ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل مي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ة،  لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش ارب المم ذ التج رائح أخ ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق كتس
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ
ة رإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

املة. وينبغي أن ى الخطة الش ذا الوصف  من المنظور أن تطرأ عل المحددة في  السنواتيغطي ھ
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفقرة الفرعية 

 . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقةھاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
  ؛(ب) أعاله بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة رة ، كال من السرود والوصف الخاص بمع كل طلب شريحة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5ذييل الت 
     
تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو عن حالة  سنوية تقدم  وحدة األوزون الوطنية تقارير مرحلية 1

  فلورو كربونية الى الوكالة المنفذة الرئيسية
  

حقيق أھداف األداء فى تلة والتحقق من اعمليات رصد وضع خطة إدارة اإلز تسند الوكالة المنفذة الرئيسية 2
 .الخطة لشركة محلية مستقلة أو الى خبراء إستشاريين محليين مستقلين

 
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
 :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك 1

  
ة ضمان ال  (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق تحّق

ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إدارة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  (ج) ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي ن االعتبار يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب نويةالوف ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
 ؛ى اللجنة التنفيذيةلتقديمھا إلألف -4على النحو المحدد في التذييل 

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن من تنفي ة تشغيلية تمّك فافية واإلالضمان وجود آلّي ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق الغ تنفي ب
  الدقيق عن البيانات؛

دمن اال 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ط( د، بالتشاور مع البل ، تفاق، تحدي
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعم  ى(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ك(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزال
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- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
قدرات  اأمريكي ادوالر .180 التمويل المخّصص بمقدار فيض مبلغمن ھذا االتفاق، يمكن تخ 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوكعن كّل  استنفاد األوزون
  ألف.- 2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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 التاسع عشرالمرفـق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  مبيقاموزحكومة اتّفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("  مبيقاموز ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
من  4.23واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
خط األساس لالستھالك الالزم  في حالة تعديل، احدةمونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة و

  .60/44لمقرر ل وفقامويل تبعا لذلك، ، مع تعديل التالمنقحة 7لالمتثال بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألھداف والتمويل")ألف ("ا -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
ن الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل م3في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 

  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد  3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث . وستوفلبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). - 3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  ةالمذكور

 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة 
 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  شروط التاليةبال
 

لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي يدروكلوروفلوروكربونيةالھ
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 مطلوب؛غير 
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") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

رف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل ص
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 

أو حتى موعد اكتمال  ،الية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلالتتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 
وأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  ؛التنفيذية على ھذه الخطة
 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(

وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 
أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و

البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 
  تريال لمدة ھذا االتفاق.مون

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا الم ً للتحّقق المستقّل على النحو -5حّددة في التذييل وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-

ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس  لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي خفض من ھذه المبالغ وفقا
 ألف:-1
 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأي اجتماع للجنة الأسابيع قبل 

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفذة وأالمخصص لفرادى الوكاالت الثنائية  لتمويلالسنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛ليھاموافق ع شريحةآخر تكاليف 
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 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   (ب)
التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير 

  ؛الالحقالسنوي 

طراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األ  (ج)
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
التي قد تطرأ  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة  (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يقوم بھا أو  كافة األنشطة التيعن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة على أن ت اليونيدو توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
وُيوافق البلد على اف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. المتعاونة) تحت إشر

عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو 
 في ھذا االتفاق. تركةع ألي من الوكاالت المنفذة المشابفي إطار برنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 
ع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق م

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتية. وقد باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيس–6التذييل 

التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة 

 والوكالة المنفذة المتعاونة افق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسيةوتو .للتنسيق
 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف

 
محددة في ال إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 

ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
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حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية  البلد لھذا االتفاق على
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مشروعات 
 

والوكالة المنفذة [الوكالة المنفذة الرئيسية  ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 ]منفذة المتعاونةالوكالة ال[لة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا ]المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-

لف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى أ-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 
حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد البروتوكول، ما لم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
6,5 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  الصف
جدول تخفيضات بروتوكول 1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان

 6.50 6.50 ال يوجد قدرات استھالك األوزون)
5.82
 

5.82 
 

5.82 
 

5.82 
 

5.82 
 ال يوجد 4.23 

الحد األقصى المسموح به 1-2
الك الكلي من موادلالستھ

المرفق جيم، المجموعة األولى
(أطنان قدرات استھالك

 ال يوجد األوزون) 
6.50 
 

6.50 
 

5.82
 

5.82 
 

5.82 
 

5.82 
 

5.82 
 ال يوجد 4.23 

التمويل المتفق عليه للوكالة 2-1
المنفذة الرئيسية (اليونيب)

40 000 (دوالر أمريكي)  0 35 000 0 000 30  0 000 30  0 000 30  165,000 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-2

 21,450 900 3 0 900 3 0 900 3 0 550 4 0 200 5 الرئيسية (دوالر أمريكي) 
التمويل الموافق عليه للوكالة 2-3

المنفذة المتعاونة (اليونيدو)
150 000 0 0 0 0 000 75 0 0 0 000 75 (دوالر أمريكي)  

ةتكاليف دعم الوكالة المنفذ 2-4
 13,500 0 0 0 0 750 6 0 0 0 750 6 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

إجمالي التمويل المتفق عليه 3-1
30 000 0 000 105 0 000 35 0000 115 (دوالر أمريكي)  0 000 30  315,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر 3-2
 34,950 900 3 0 900 3 0 650 10 0 550 4 0 950 11 أمريكي)

لي التكاليف المتفق عليھاإجما 3-3
 950 349 900 33 0 900 33 0 650 115 0 550 39 9500 126 (دوالر أمريكي)

 2.27  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربونية 4-1-1
 0  (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)لمشروعات الموافق عليھا في السابق الذى يتعين إزالته من ا 22 –الكلوروفلوروكربون  4-1-2
 4.23  (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- الھيدروفلوروكربونيةاالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 
 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
في السنة  الثانياالجتماع موعد ليس قبل بلة للموافقة عليه في سيجري النظر في تمويل الشرائح المق .1

 ألف.-2المحددة في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

، وتعليق على حالة البلد فيما يحة السابقةالموافقة على الشرامنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ)
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات 

تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك تي التغييرات الالمدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
مقارنة على معلومات عن أي تغييرات  أيضامن المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير 

السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص  الشريحةبخطة 
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7نصوص عليه في الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو الم

من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد تقر  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

يتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح و
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ة،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج) الشريحة التالي
راز الت ع إب ينم طة رابط ب ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ

ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ
ة  رات ممكن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

ذا الوصف من المنظور  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  السنواتأن تطرأ عل
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله بوصفه

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة مع كل طلب رة  السنة التقويمي التقرير (انظر الفق شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1الفرعية من  حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات منموجز تنفيذي   )ھ( 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھا ھذه   1
  الخطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلقة  وسوف تؤدي الوكالة  2
برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد 
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ية كذلك، إلى جانب الوكالة لمختلف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيس
من المواد المستنفدة غير القانونية المنفذة المتعاونة، بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات 

  لألوزون، وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
ة ـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  :ولكنھا تشمل على األقل ما يلي المشروع
ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)

الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة ي خطة الخاّصة به، على النحو المبيّن ف
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

قد للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا إلى اتحقّق  تقديم  (ج)
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الأُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ان تنفيذضم  (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
منفذة أو تمويل كل وكالة ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

لمنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة ا 2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  اوتكليفھ ةمستقل منظمة
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(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4التذييل 

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

لكنھا ، والخطة الشاملةفي أكثر تحدد ھذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1
  تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تم  (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  التمويل بسبب عدم االمتثالضات في ألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من المواد المستنفدة لألوزون  رامغيلوك

 ألف.-2من التذييل  2-1المحدد في الصف ھا الھدف في تحققيلم لكل سنة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/54 
Annex XX  

 

1 

 
 
 

 العشرونالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  نيبالحكومة اتّفاق بين 
  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك المواد  تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" نيبال ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 0,72قدرھا مستدامةواّد") إلى كمية ألف ("الم - 1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  مونتلایر.

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ألف.-1إليھا في التذييل  المشار

، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2- 1فقي للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ

جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 
  .المواد(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من  3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). - 3المحّددة في التذييل  المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
دود االستھالك من تحقيق حتحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقالسنة التي تمت فيھا الموافقة على والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
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أن ھذا التحقق  التنفيذيةت اللجنة قررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

موافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح ال
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 

أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طيُ التي السنة 
  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
ذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد وما بعده، بوجود نظام وطني منف

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.
يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  سوف 6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستّقل على النحو ألف. وسيخضع -5وفقا ھذا الرصد أيضا

 .أعاله 4المبّين في الفقرة 
 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  المحددة في التذييل لمواد لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقا

 ألف:-1
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ) مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  (د) 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

االت االسنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( رادى الوك ل المخصص لف ة لتموي ذة وألثنائي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 
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ادات التخصيص   (ب) ة إع ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ذ الغي نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

رة   (ج) ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
ة المتا  (أ) د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف حة بموجب ھ

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   (ب) ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

ذة المتعاونة (الوكالة المنفذة كون الوكالة المنفعلى أن ي اليوئنديبي وافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
وُيوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 

عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو 
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابنامج التقييم التفي إطار بر

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

قائمة  وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق 

 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .للتنسيق
 .ألف-2من التذييـل  4-2و 2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف

 
المحددة في  إزالة الموادن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمكّ  11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق 

ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
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البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 
  .الهأع 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة ومن الوكالة  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق االطالع

 
في واالتفاق المقترن بھا ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمامفسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعية

 ذلك.
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة قالمرف المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 1,27 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  بارامتر/السنة الصف

تخفيضات بروتوكول جدول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استھالك األوزون)

 ال يوجد ال يوجد 0,72 0,99 0,990,990,99 0,99 1,10 1,10 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
(أطنان قدرات استھالك 

 األوزون) 

 ال يوجد ال يوجد 0,72 0,99 0,990,990,99 0,99 1,10 1,10 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
المنفذة الرئيسية (اليونيب) 

 (دوالر أمريكي)

63.000 0 0 50.400 0 0   0 0 12.600 126.000 63.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
الرئيسية (دوالر أمريكي) 

7.5% 

8.190 0 0 6.552 0 0 0 0 1638 16.380 8.190 

التمويل الموافق عليه للوكالة  2-3
المنفذة المتعاونة (اليوئنديبي) 

 (دوالر أمريكي)

42.000 0 0 33.600 0 0 0 0  8.400 84.000 42.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

3.780 0 0 3.024 0 0 0 0 756 7.560 3.780 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 (دوالر أمريكي)

105.000 0 0 84.000 0 0 0 0 21.000 210.000 105.000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

11.970 0 0 9576 0 0 0 0 2394 23.940 11.970 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

116.970 0 0 93.576 0 0 0 0 23.394 233.940 116.970 

أطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
  قدرات استھالك األوزون)

0,64 

أطنان التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
  قدرات استھالك األوزون)

- 

 0,63  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 
 

 على التمويل للموافقةالجدول الزمني ألف:  -3التذييل 
 
في السنة المحددة في التذييل  خيراالجتماع األسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 ألف.-2
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،مسرودتقرير   (أ)
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

تون وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزوكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
اخ. لة بالمن ى اإل الص ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ديات وينبغ رات والتح ازات والخب نج

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  أخير، السابق التنفي ديمھا، كحاالت الت تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
رة ا ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق ة التقرير المسرود جمي اق، ويمكن 5لفرعي (أ) من االتف

  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائ
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة الترابط بينمع إبراز  أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من ؛ وس ي أن يتض . وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف المنظ رة  السنواتور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي صفه بو . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك رة م التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ، كال م
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1ص الفقرات الفرعية من حوالي خمس فقرات، يلخ منموجز تنفيذي   )ھ(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/54 
Annex XX 

 

7 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
  
تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد حالة سوف تقدم الوحدة الوطنية لألوزون تقارير مرحلية سنوية عن   1

  .الوكالة الرئيسيةالھيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
عملية رصد تطور خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المنفذة الرئيسيةالوكالة سند تُ وس  2
  تحقق من بلوغ أھداف األداء المحددة في الخطة، إلى شركة محلية مستقلة أو ھيئة استشاريين محلية مستقلة.الو
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4مع التذييل  بما يتمشىتنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  ية وخطط التنفيذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ة.ألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل اتمل توتش لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة ين المؤھّلين الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  مان التتابع المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وض  (ط)

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ   )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإ

-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
، وتشتمل على الخطة الشاملةتحدد ھذه األنشطة في وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1

  األقل على:
  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى   (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف.- 4النحو الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار ن ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغم 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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 الحادي والعشرونالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  نيكاراغواحكومة اتّفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" نيكاراغوا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  4,42واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  ألف.- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ف باعتباره الخأل-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 
(االستھالك المؤھل المتبقي) من  3- 5-4و 3- 4-4و 3-3-4و 3-2-4و 3-1-4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد
  .ن الموادكل م

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3التنفيذية المحّددة في التذييل في اجتماعات اللجنة 

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
 ن تحقيق حدود االستھالك المذكورةمتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التم 5- في حالة عدم وفاء البلد  ويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األحقق بشكل مستقل من يتم التأن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛
 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(

وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 
امتثال  أن النظام يضمنبالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و

البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 
  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا خطيوتبلغ عن تنفألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار")  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما ًوثَّق مسبقاً إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ   (أ)
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق   )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

رجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدتقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   (ب)
التنفيذ التي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير الموافق عليھا، و

  و ؛الالحقالسنوي 

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة     (ج)
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـلتنفيذ األنشطة في القطسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد  8-
  :لما يلي

 
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛
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الكامل الشروط الواردة بالمقررين بعين االعتبار الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تلى أن ع اليونيب قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة اليونيدو على أن ت توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ويُوافق البلد على فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.  المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات 
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت

 
نشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ضمان التخطيط المنسق لجميع األستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل ھذه  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 
المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 

المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة وستقوم الوكالة 
الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 

التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات يبات بين الوكالتين المتعلقة بالترتبشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 
وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

بالرسوم المبيّنـة في  المتعاونةوالوكالة المنفذة  اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل  4-2و 2-2 ةاألفقي وفالصف

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

فعندئذ يقبل البلد بأنه لن  ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق،ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا

 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل اته التي كان من المقررة التزامبكاف

("تخفيضات في  ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
فيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، من تخ كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.
ا أمام الشرائح على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائق

  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

 والوكالة المنفذة المتعاونةالوكالة المنفذة الرئيسية و ةمعقول من اللجنة التنفيذيسوف يستجيب البلد ألي طلب  13-
على  اإلطالع والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق
 

في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من از إنج تمي 14-
ألف. وفي حالة -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التالية عليھا وفقبقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات 
الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام

 ذلك. الفخاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفرعية
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المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 6,1 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0,6 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0,0 األولى جيم (*)123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0,0 األولى جيم  (**)124–الھيدروكلوروفلوروكربون

 6,8 األولى جيم  )(***المجموع الفرعي
ب في البوليوالت 141–الھيدروكلوروفلوروكربون

  المستوردة
  0,31 

 7,11    المجموع
  
  

  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.01قدره  2010- 2009متوسط استھالك   (*)
 طن من قدرات استنفاد األوزون 0.03قدره  2010- 2009متوسط استھالك   )*(*
 يعزى إلى التدوير إلى أقرب رقم عشري لخط األساس المستخدم لتحديد نقطة البداية طن من قدرات استنفاد األوزون 0.01 الفارق البالغ  *)**(
 

  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

-2013 2012  المفردات الصف
2014 

2015 2016-
2017 

 المجموع 2020 2019 2018

جدول تخفيضات بروتوكول  1-1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال يوجد 4,42 6,12 6,12 6,12 6,12 6,80 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

 ال يوجد 4,42 6,12 6,12 6,12 6,12 6,80 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-1
 ) (دوالر أمريكي)اليونيبالرئيسية (

38.000 0 30.000 0 30.000 0 10.000 108.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
 %7.5(دوالر أمريكي) 

4.940 0 3.900 0 3.900 0 1.300 14.040 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 2-3
) (دوالر اليونيدوالمتعاونة (

 أمريكي)

96.500 0 50.000 0 50.000 0 25.500 222.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة 2-4
 (دوالر أمريكي) 

8.685 0 4.500 0 4.500 0 2.295 19.980 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  3-1
 أمريكي)

134.500 0 80.000 0 80.000 0 35.500 330.000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

13.625 0 8.400 0 8.400 0 3.595 34.020 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

148.125 0 88.400 0 88.400 0  39.095 364.020 

 1,78 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 4,32 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 0,60 أطنان قدرات استھالك األوزون)ھذا االتفاق (ب المتفق على تحقيقھا بموجب 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 0 األوزون)أطنان قدرات استھالك ب (141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-3
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-1
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-2
 0,01  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-3
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-4-1
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-4-2
  0,03  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-4-3
لمسبقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب في البوليوالت المستوردة ا141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-5-1

  أطنان قدرات استھالك األوزون)(
0,31  

  0  أطنان قدرات استھالك األوزون)إزالة البوليوالت التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (  4-5-2
  0  األوزون)أطنان قدرات استھالك االستھالك المؤھل المتبقي من البوليوالت (  4-5-3
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
ددة في التذييل ـفي السنة المح رـخياالجتماع األة عليه في ـة للموافقـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبل - 1
  ألف.-2
  

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   - 1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

تغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وينبوكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
لة بالم اخ.الص ديات  ن رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
ر  تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل اف ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)يرات معلومات عن أي تغي أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة التقرير المس رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن 5رود جمي (أ) من االتف

  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائ
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة الترابط بينمع إبراز  أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من ؛ وس ي أن يتض . وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف المنظ رة  السنواتور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي صفه بو . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك رة م التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ، كال م
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1ص الفقرات الفرعية من حوالي خمس فقرات، يلخ منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
  
 

وحدة األوزون الوطنية لنيكاراغوا، التي توجد في وزارة البيئة، سوف تقوم بتنسيق تنفيذ المشروع وسوف   - 1
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة تكون الجھة المسؤولة عن التنسيق الوطني لكل برنامج خطة إدارة 

الوكاالت المنفذة. وأيًضا فإن وحدة األوزون الوطنية سوف تتولى المسؤولية عن رصد خطة تنفيذ اإلزالة ومتابعة 
اد خطط النشر وتنفيذ السياسات والقوانين. كما ستقدم الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في إعد

  التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.
  
سوف تكون ھناك حاجة إلى موائمة تنفيذ خطة اإلزالة وتنسيقه عن قرب مع مختلف التعليمات العامة   - 2

االتساق بين ن حكومة نيكاراغوا، لضما خلق القدرة والتوعية التي تنفذھاأنشطة واإلجراءات القانونية والمالية و
األولويات الحكومية. كما ستتم إدارة اإلزالة بواسطة فريق ُمخصص ألداء ھذه المھمة يتكون من منسق يتم تعيينه عن 
طريق وحدة األوزون الوطنية ويحصل على الدعم من ممثلي وخبراء الوكاالت المنفذة باإلضافة إلى البنية األساسية 

ذلك، سوف يقوم المنسق أيًضا بالتوزيع المحلي ألجھزة الخدمة التي سيتم شراؤھا الداعمة الضرورية. وباإلضافة إلى 
 من خالل إجراءات االكتساب الخاصة بالوكالة المنفذة المتعاونة.

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
  :على النحو التالي المشروعة ـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  - 1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)
الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج)
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالمكتسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب   (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

تعھّدت بھا الوكالة المنفذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

  نشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األ  (ط)
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من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   )ي(
تمويل كل وكالة منفذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

   ؛إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا   )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  - 2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  كيان

(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.- 4التذييل 

 
  المتعاونةباء: دور الوكالة المنفذة  -6التذييل 

  
، وتشتمل على الخطة الشاملةتحدد ھذه األنشطة في وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   - 1

  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

لرجوع إلى الوكالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، وا  (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11للفقرة  وفقا  - 1
ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف استھالك المواد المستنفذة لألوزون من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم 
  

  

- - - - -  
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 الثاني و العشرونالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  النيجرحكومة اتّفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("النيجر  ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  10,40واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم - 1ال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتريال

 
من  2-1ستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود اال 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") - 2التذييل 
داتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّ  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأللمواد ھذا االتفاق لجميع ا
  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3- 1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المحدد

 
حيث المبدأ، على توفير رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من  3-

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذا  4-
 من تحقيق حدود االستھالك المذكورةتحقّق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من حقيق المشار إليه أعاله وسيجرى الت .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالوكالة الثنائية أو المنفّذة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:ى اللزمني للموافقة علفي الجدول ا المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  ألف-2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة  التزام باإلبالغ ببياناتيوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
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أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ("شكل تق ألف-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

رائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت في المائة وأن الش 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  ه في حالة الشريحة األخيرة؛جميع األنشطة الواردة في

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بالصادرات، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج و
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطي"مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفألف ( -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  اللجنة التنفيذية على أنتوافق و 7-

 ألف:-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

مقدمة  سنويةة تنفيذ في خطإما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ متعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق ال  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية تقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة   (ب)
التنفيذ ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ

  و ؛الالحقالسنوي 
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سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة   (ج)
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـرعي لخدماع الفـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛

 بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررينالت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي يُضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة لى أن ياليونيب ع وافقورئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") المنفذة ال
ويُوافق البلد على فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق.  المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية
ر برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطا

 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابإطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتشمل ھذه  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التاالتفاق،  بموجب ھذا

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
ة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذ

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 
واإلبالغ والمسؤوليات التخطيط الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونة اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 ةاألفقي وفالصف
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

لى التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له الحصول ع
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول ا

يحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. م شرأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
("تخفيضات في  ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

لسنوات، من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من ا كيلوغرام، عن ّكل التمويل بسبب عدم االمتثال")
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 
  .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 
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تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
 والوكالة المنفذة المتعاونةلرئيسية الوكالة المنفذة او ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

على  اإلطالع والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق

 
في واالتفاق المقترن بھا الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي حالة -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفرعية

 

التفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا المحّددة في ھذا ا الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد اللجنة التنفيذية غير االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .ذلك
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  تذييالت

 ألف: المـواد - 1التذييل 

  
  لبدء إلجمالي التخفيضات في االستھالكنقطة ا المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 16,0 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  المفردات الصف
جدول تخفيضات بروتوكول  1-1

المرفق جيم،  مونتريال لمواد
المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 استھالك األوزون)

 ال يوجد 17,03 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 26,20 26,20 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون) 

 ال يوجد 10,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 16,0 16,0 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  2-1
) (دوالر اليونيدوالرئيسية (
 أمريكي)

175.000 0 0 0 90.000 0 0 0 20.000 285.000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
 الرئيسية (دوالر أمريكي)

13.125 0 0 0 6.750 0 0 0 1.500 21.375 

2-3 
التمويل الموافق عليه للوكالة 

) (دوالر اليونيبالمنفذة المتعاونة (
 أمريكي)

100.000 0 0 0 125.000 0 0 0 50.000 275.000 

2-4 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

13.000  0 0 0 16.250 0 0 0 6.500 35.750 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 كي)(دوالر أمري

275.000 0 0 0 215.000 0 0 0 70.000 560.000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  3-2
 أمريكي)

26.125 0 0 0 23.000 0 0 0 8.000 57.125 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3
 (دوالر أمريكي)

301.125 0 0 0 238.000 0 0 0  78.000 617.125 

 5,60 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-وروكربونإجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفل 4-1-1
 ال يوجد أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 10,40 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22-فلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلورو 4-1-3

  

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 ألف.- 2في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)
اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي ا، الس

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يغالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من ت ر في االنبعاث ي
اخ. لة بالمن ديات  الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
تمل ا ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر ف التقري ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم م 7عليه في الفقرة  ب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

تھال  (ب) ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري ك الم
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5د في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحد

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة  أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائحمع و األنشطة مع إبراز الترابط بين الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من ؛ وس ي أن يتض . وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف  رة المحددة في ال السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ فق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة لكمية المعلومات ا مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك رة م التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ، كال م
ة  ال1الفرعي ة (أ) أع رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله)، 1ه) والخط نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  لمتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدوار ا - 5التذييل  
     

 

سوف تكون وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن الرصد والتنسيق العام لألنشطة الوطنية خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة   1
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  

اإلنجاز. كما سوف يتم توظيف استشاريًا مستقالً عن طريق الوكالة المنفذة الرئيسية إلجراء التحقق عند الحاجة لتقييم   2
 سيتم إعداد تقريًرا سنويًا عن طريق وحدة األوزون الوطنية بمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة.

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 

  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يوالتقدم المحرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة   (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ة.ألف -4في التذييل  النحو المحدد ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل اتمل توتش لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة  في حالة خفض التمويل نتيجة  )ي( ا للفق ال وفق د  11عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 ساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم الم  )ل(
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك  ربونيةالھيدروكلوروفلوروكمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  كيان

(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.- 4التذييل 

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  

املةالخطتحدد ھذه األنشطة في وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1 ى ة الش ، وتشتمل عل
  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير ع  (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

ّل عن كدوالر أمريكي  180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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 الثالث والعشرونمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة الجزائرحكومة اّتفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" الجزائر ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 24,16واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2017يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
خط األساس لالستھالك  في حالة ما تم تعديل، مونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  .7متثال بناء على بيانات المادة الالزم لال
 

من  2-1 يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي 2-
 ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  من ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا  ألف.- 1المشار إليھا في التذييل لجميع المواد 
قد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ، يف3بالتمويل المحّددة في الفقرة 

طوة النھائية في ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2.1ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى علق بأي استھالك يتألف، وفيما يت- 1التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل 

  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد.3.3.4و .3.2.4 و 3.1.4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 في الصف األفقيالتمويل المحّدد 

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). - 3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إل 4-
من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:الى في الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية  يوما على األقل 60 بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنّية. والسنوات المعنية ھي جميع  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا ال . وتستثنى السنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
  في المائة؛ 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةخط للجنة التنفيذية على ةوحصل على موافق البلد قد قّدمأن يكون   (د)
التالية بمقتضى تمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4

أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة  ،ويشملھا الجدول الزمني للتمويل
  و األخيرة؛ الشريحة

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن ب، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا خطيالرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف ألف ("مؤّسسات - 5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 .أعاله 4المبّين في الفقرة 
 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقا

 :ألف-1
 

ّية يجب أن تُ   (أ) ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع بقاً إع ق مس ا ًوثَّ ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق   )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  ولمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( ر المتق طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل دة تموي نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف درج
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر الموافق عليھا،  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ والتي تكون عندئذ قي التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إزال ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص

ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق التنفيذية كجزء من خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 
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ي في أطنان قدرات استنفاد األوزون  يتم الت ى أن س د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب ا، حس إزالتھ
ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق

  و التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

اء من ال  (د) دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب رة سوف تع شريحة األخي
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 و المشروع؛ خالل تنفيذ

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافاالتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه لع بھاالتي ُيضط

لبلد على عمليات وُيوافق االمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج  التي قد ُتجري في إطار برامج التقييم

 في ھذا االتفاق. ةالمشترك التع ألي من الوكاابالتقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتوافق  .(ب) 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةي ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبما فبموجب ھذا االتفاق، 

من  2-2 األفقي اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الصف
 .ألف-2التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادتحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من  11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2.1الصف األفقي 
تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن 

ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال("

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 

  .الهأع 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12-
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
لتيسير تنفيذ ھذا  المنفذة الرئيسيةمن الوكالة و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-

ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع لة المنفذة الرئيسيةاالتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا
 .لھذا االتفاق
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في  واالتفاق المقترن بھاخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
ا للفقرة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقفي ذلك الوقت وكان قد حالة بقاء أنشطة معلقة 

اإلبالغ  متطلباتتستمر سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. واتية السنة الحتى نھا ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5الفرعية 
ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةالمنصوص عليھا في 

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية 
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
د يتحد يتم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم

 .ھنا غير ذلك
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 *(بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 24,5األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5,7األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 30,2      المجموع الفرعي
في  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة
 5,36 األولى جيم

 35,56    المجموع
  (*) يعاد التنقيح بناء على قرار اجتماع األطراف بشأن تغيير خط األساس.

   
  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 المفردات  الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
 األوزون) استنفاد(أطنان قدرات 

 ال ينطبق 27,18 27,18 30,2030,2027,18 ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

 استنفاداألولى (أطنان قدرات 
 األوزون)

 ال ينطبق 24,16 27,18 30,2030,2027,18 ال ينطبق ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 (دوالر أمريكي) )اليونيدو( الرئيسية

215.380 1.593.8600 144.000 0 0 40.091 1.993.331

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

19.384 119.540 0 10.800 0 0 3.007 152.731 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

215.380 1.593.8600 144.000 0 0 40.091 1.993.331

 152.731 3.007 0 0 10.800 0 119.540 19.384مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3

 أمريكي)
234.764* 1.713.4000 154.800 0 0 43.098 2.146.062

 10,51 األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون إجمالي اإلزالة من 1.1.4
 0,00 األوزون) استنفادأطنان قدرات موافق عليھا ( التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.1.4
 13,99 األوزون) استنفادأطنان قدرات ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.1.4
 1,57 األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.2.4
 2,40 األوزون) استنفادأطنان قدرات التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.2.4
 1,73 األوزون) نفادأطنان قدرات است( ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.2.4
ب من البوليوالت المستوردة سابقة الخلط المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان 141 –إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.3.4

 0,00 قدرات استنفاد األوزون)

ب في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان 141 –إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.3.4
 قدرات استنفاد األوزون)

0,00 

 5,36 ب من البوليوالت المستوردة سابقة الخلط (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141 –االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4
 

  (*) الموافق عليھا في االجتماع الثاني والستين لتحويل شركة كريستور والمتضمنة في ھذا االتفاق. 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
في السنة المحددة األول االجتماع  ميعاد ال يسبق سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في .1

 ألف.- 2في التذييل 
 

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

السنة السابقة منذ بشأن التقدم المحرز  ، يتضمن بيانات مصنفة حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)
ابق ر الس ا،  للتقري اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال عل

بعض. اط بعضھا ب ة ارتب ألوزون  وكيفي تنفدة ل واد المس ة الم ى إزال ر عل تمل التقري ي أن يش وينبغ
دائل ذات الصلة  ة المستخدمة والب ا البديل كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب المادة، والتكنولوجي

ات الم رات الناتجة في االنبعاث ة عن التغي ة التنفيذي ى اللجن دخلة، للسماح لألمانة بتقديم معلومات إل
اخ. ي المن لة ف رات  ذات الص ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف تغيي
ر على ا لظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري
ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ة عل ة بخط نويةمقارن ذ الس ط) التنفي ديمھا (خط ابق تق ، الس

ى  ذ الشريحة، عل كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7منصوص عليه في الفقرة النحو ال

(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد تق  (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق ري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ة،  لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) الشريحة التالي
راز ال ع إب ينم رابط ب طة ت ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ

ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ة حسب الس ي الخط واردة ف ات ال توفر البيان ي أن ؛ وس . وينبغ
ة رإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

ذا الوصف  من المنظور املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  السنواتأن تطرأ عل
ا 5الفقرة الفرعية  اق. كم رات أي بالتفصيل الوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتف دخل تغيي ى ُت عل
املة ر السردي الخطة الش ة التقري تقبلية كجزء من نفس وثيق ديم وصف األنشطة المس . ويمكن تق

  الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛المقدم في إطار 

ذ السنويةوالتنفيذ السنوية  تقاريرجميع بالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ة  خط التنفي المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة رة ، كال من السرود ومع كل طلب شريحة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق الوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)1(أ) أع نوية وأي  (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  ؛ و، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطاتتغييرات ُتدخل على الخطة الشاملة
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  ) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 
 

ستقوم الوحدة الوطنية لألوزون بتعيين معھد وطني لرصد جميع األنشطة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد   1
المعھد إلى الوكالة المنفذة الرئيسية تقارير مرحلة سنوية عن حالة تنفيذ الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسيقدم ھذا 

  الخطة وذلك من خالل الوحدة الوطنية لألوزون.
وستضطلع بالتحقق من بلوغ أھداف األداء، على النحو المحدد في الخطة، شركة محلية مستقلة أو ھيئة    2

  الرئيسية لدى تلقي طلب محدد بذلك من اللجنة التنفيذية. استشاريين محلية مستقلة تتعاقد معھا الوكالة المنفذة
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
وتشمل على األقل  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  ما يلي:
ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق

ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إدارة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د إلى ا تحّقق تقديم  (ج) ا ق د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الأُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب نويةالوف ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4على النحو المحدد في التذييل 

 ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة؛الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن من تنفي ة تشغيلية تمّك الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

رة   (ط) د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ة والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال ذة ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني ة منف ل كل وكال تموي

 أو ثنائية معنية؛

 و  ؛المؤشرات ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال  )ي(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ك(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
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(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1لمذكورة في التذييل  المواد
  ألف.-4
 

  االمتثال ضات في التمويل بسبب عدمألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 275 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
-2من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من من قدرات استنفاد األوزون  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2.1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة 
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 الرابع و العشرينمرفـق ال

  
  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة األرجنتينحكومة اّتفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" األرجنتين ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 330,58واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1ستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل اال

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2017يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتلایر

 
من  2.1ود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحد 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية ألف.-1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2.1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

لكل  جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1ميع المواد المحددة في التذييل بموجب ھذا االتفاق لج
  .المؤھل المتبقي) (االستھالك 3.5.4و  3.4.4و  3.3.4و  3.2.4 و 3.1.4 ةألفقيا وففي الصف مادة

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذي 3- ة، من حيث المبدأ، على توفير رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
ذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفي 4-
 سنويمن تحقيق حدود االستھالك التحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

بتكليف من التحقيق المشار إليه أعاله  وسيجرى .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في 
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو الوكالة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

في الجدول الزمني للموافقة  المحددطبق المنقبل اجتماع اللجنة التنفيذية  على األقل ثمانية أسابيع بالشروط التالية
 تمويل:ى العل
 

لجميع السنوات المعنّية.  ألف-2من التذييل  2.1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة ا يوجد فيھال السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  يةالسنوتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
  في المائة؛ 20د عن الشريحة الموافق عليھا سابقا يزي

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 
أو حتى  ،وتشملھا التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ ةالشريحموعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

لنظام يضمن أن ابالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطياألدوار") وتبلغ عن تنفألف ("مؤّسسات الرصد و -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 .أعاله 4المبّين في الفقرة 
 

مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد توافق و 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقا

 :ألف-1
 

بقاً   (أ) ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا إع ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
عمق ة  دمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( دة تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل تموي
ه عن الحالية د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
الغ ال تّم إب ذ، وي د التنفي ر الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي ذ لجن التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة  ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال

ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب التنفيذية كجزء م يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق ن خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ي في أطنان قدرات استنفاد األوزون  ى أن الت د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ س
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ى خفض مستوى ال ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي وفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق
  و التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

رة   (د) اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف يُ  8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 و خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين المنفذة المعنية الت الثنائية ويأخذ البلد والوكاأن   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافاالتفاق. ذا من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھ نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

المنفذة  تالوكاال اكونعلى أن ي البنك الدولي وحكومة إيطاليا وافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
ھذا االتفاق.  فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية تالمتعاونة (الوكاال

أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد  وُيوافق البلد على عمليات التقييم التي قد ُتجري في إطار برامج
 في ھذا االتفاق. ةالمشترك التع ألي من الوكااباألطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 
تخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ضمان الستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

تشمل و (ب). 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 
التنفيذ.  المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في تمسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالھذه ال

المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة  توستقوم الوكاال
لمنفذة الرئيسية الوكالة ا توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات تيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتربشأن إلى توافق في اآلراء المتعاونة  توالوكاال

وتوافق  .الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
سوم المبّينـة في بالر المتعاونة تالوكاالو اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  6.2و  4.2و   2.2 ةاألفقي وفالصف
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
ذ يقبل البلد بأنه ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئألف-2من التذييل  2.1الصف األفقي 

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 
ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل تي كان من المقررة التزاماته البكاف وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من تخفيضات  كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال("
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد  قدرات استنفاد األوزون.بمقدرة من السنوات، 

لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا 
  .أعاله 5ئح المقبلة وفقا للفقرة أمام الشرا

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 
Annex XXIV  

 
 

4 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
 المتعاونة توالوكاالمن الوكالة المنفذة الرئيسية و ةنة التنفيذيسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللج 13-

على  اإلطالع المتعاونة توالوكااللة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق

 
في واالتفاق المقترن بھا إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  خطةالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، 7والفقرة  (د)5فرعية ا للفقرة الحالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. واتحتى نھاية السنة ال ھاإتمامفسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعية

 ذلك.
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  وطالشر جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
  

  تذييالت
 ألف: المـواد - 1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة مرفقال  المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  نقطة البداية الموافق عليھا

 2008استھالك سنوي 
 266.20 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.57 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.83 األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 94.57 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 14.34 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

  377.51  المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

  المجموع  2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات الصنف

1.1 
يال جدول تخفيضات بروتوكول مونتر

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
 األوزون) استنفاد(أطنان قدرات 

 ال ينطبق 360,63 360,63 360,63 400,70 400,70 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

2.1 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك 

الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 
 األوزون)  استنفاداألولى (أطنان قدرات 

نطبقال ي  ال ينطبق 330,58 360,63 360,63 400,70 400,70 ال ينطبق ال ينطبق 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 9,560,542 125,000  0  0 314,612  0 685,388 0 8,435,542 (دوالر أمريكي) (اليونيدو) الرئيسية

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 717,041 9,375  0  0 23,596  0 51,404 0 632,666 %7.5 (دوالر أمريكي)

التمويل الموافق عليه للوكالة المتعاونة  3.2
 914,612 0  0  0 0  0 914,612 0 0 ) (دوالر أمريكي)البنك الدولي(

تكاليف دعم الوكالة المتعاونة (دوالر  4.2
 68,596 0  0  0 0  0 68,596 0 0 أمريكي) 

فق عليه للوكالة المتعاونة التمويل الموا 5.2
 300,000 0  0  0 0  0 0 0 300,000 (إيطاليا) (دوالر أمريكي)

تكاليف دعم الوكالة المتعاونة (إيطاليا)  6.2
 39,000 0  0  0 0  0 0 0 39,000 (دوالر أمريكي)

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 10,775,154 125,000  0  0 314,612  0 1,600,000 0 8,735,542 أمريكي)

 824,637 9,375  0  0 23,596  0 120,000 0 671,666 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3
 11,599,791 134,375  0  0 338,208  0 1,720,000 0 *9,407,208 أمريكي)

 6,11   األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-لوروكربونالھيدروكلوروفإجمالي اإلزالة من  1.1.4
 53,46   األوزون) نفادأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.1.4
 206,63   األوزون) نفادأطنان قدرات است(  22-وروفلوروكربونالھيدروكلاالستھالك المؤھل المتبقي من   3.1.4

 استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.2.4
 األوزون)

  
23,96 

 نفادأطنان قدرات استسابقة موافق عليھا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.2.4
 األوزون)

  
0 

 70,61   األوزون) نفادأطنان قدرات استب (141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.2.4

 استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (ب 142- الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.3.4
 األوزون)

  
0 

 نفادأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.3.4
 األوزون)

  
0 

 14,34   األوزون) نفادأطنان قدرات است( ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.3.4
 0   األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 123-الھيدروكلوروفلوروكربونالي اإلزالة من إجم 1.4.4
 0   األوزون) نفادأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 123-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.4.4
 1,57   األوزون) نفادأطنان قدرات است(  123-الھيدروكلوروفلوروكربونھل المتبقي من االستھالك المؤ 3.4.4
 0   األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 124-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.5.4
 0   األوزون) نفادأطنان قدرات استيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (التي يتعين تحق 124-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.5.4
 0,83    األوزون) نفادأطنان قدرات است(   124-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من   3.5.4

في االجتماع الحادي و الستين للجنة التنفيذية*  الموافق عليه 
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 على التمويل مني للموافقةالجدول الزألف:  - 3التذييل 
  
- 2في السنة المحددة في التذييل الثاني االجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

  ألف.
 

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ر  (أ) ة،مسرود تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ألوفيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي زون وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ن تغ تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ي يالص ر ف ي
ى اإل االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ذلك عل ر الضوء ك رات وينبغي أن يسلط التقري نجازات والخب

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف تغيي
ر  على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ة بعل طمقارن نوية  خط ذ الس ديمالتنفي ابق تق االت الس ھا، كح
ى النحو  ذ الشريحة، عل الغ خالل تنفي ادة تخصيص المب ة في إع التأخير، وحاالت استخدام المرون

رة  ي الفق ه ف ررات  7المنصوص علي دم مب رات، وأن يق ن التغيي ك م ر ذل اق، أو غي ذا االتف ن ھ م
(أ) من 5ة حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعي

  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر (ب) من االتف5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم

ب خاص بشريحة من الشرائح  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) ة لتق  الشريحة التالي
ينملھاتشو رابط ب راز الت ع إب ع و األنشطة ، م ذ م ي تنفي دم المحرز ف بة والتق أخذ التجارب المكتس

ةالشرائح السابقة بعين االعتبار . وينبغي ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمي
ااأن يتضمن الوصف أيضا  رات رإلش دم المحرز، فضال عن أي تغيي املة والتق ى الخطة الش ة إل

المحددة  السنواتممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
رات التالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5في الفقرة الفرعية  تبالتفصيل التغيي  ي أدخل

تقبلية كجزء من نفس ھاا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي . ويمكن تقديم وصف األنشطة المس
  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله الوثيقة

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتل من خال ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة رة مع كل طلب شريحة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق ، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط
  و وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ت في الخطة الشاملة، تغييرا
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  ) أعاله.د( 1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
     

 

ظمة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، وحدة األوزون الوطنية بتنظيم اجتماعات تنسيق منت ستقوم  - 1
ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والھيدروفلوروكربونية، وأطراف حكومية (وزارتي الصناعة 
والخارجية) ومختلف جمعيات الصناعة وجميع القطاعات المعنية من أجل إعداد االتفاقات والتدابير الضرورية للقيام 

  االستثمارية في الوقت المحدد وبشكل منسق.  باألنشطة االستثمارية وغير
سيتم إعداد استراتيجية اإلزالة في قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مرحلة الحقة، عندما   - 2

توافق اللجنة التنفيذية على الخطوط التوجيھية المعنية. وحتى ذلك الحين، سيتم رصد اإلنتاج سنويا والتحقق منه 
  في الموقع يقوم بھا خبراء دوليين مستقلين. بزيارات 

  ستكون كل وكالة منفذة مسؤولة عن مجال أنشطتھا والمشروعات الفرعية.   - 3
من األداء واإلبالغ  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن اإلدارة الشاملة ورصد التقدم والتحقق  - 4

  ألمانة الصندوق واللجنة التنفيذية. 
الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المتعاونة (البنك الدولي) بتنفيذ المشروع الفرعي للمرحلة األولى ستقوم   - 5

المنفذة مشروعاتھا الفرعية وفقا لألدوار  لوروفلوروكربونية. وستنفذ الوكاالتمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروك
  واإلجراءات الخاصة بكل وكالة. 

اونة (البنك الدولي) بتقديم تقرير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية حول التقدم المحرز في ستقوم الوكالة المتع  - 6
مشروع مابي وسيتم إدراجه في التقارير المرحلية الدورية للوكالة المنفذة الرئيسية. كما ستقوم أيضا بتنسيق أنشطتھا 

ئيسية بالتعاون الوثيق مع وحدة األوزون من خالل أمانة الصناعة ووكيلھا المالي. وستعمل الوكالة المنفذة الر
الوطنية ومع المستفيدين. وسيتم العمل تحت إشراف وتوجيه مدير المشروع في الوكالة المنفذة الرئيسية. وستقوم 

 .الوطنية بالتنسيق المحلي الضروري والرقابة وحدة األوزون
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  :تشمل على األقل ما يليطة نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـلون الوكاـستك  1

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إدارة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  (ج) ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4ذييل بما يتمشى مع التتنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب ذ السنوية وخططالوف ارير التنفي ذ السنوية بتق املة  التنفي والخطة الش
ة.ألف -4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن اتمل توتش لتقديمھا إل الغ متطلب ى  اإلب عل

 ؛المتعاونة توكاالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقديم تقارير
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  ؛ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّةالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن من تنفي ة تشغيلية تمّك الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ تتنسيق نشاطات الوكاال  (ط)

رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم ا  )ي( د  11المتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ة توالوكاال ة والمتعاون ود الميزاني ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بن ة منف ل كل وكال تموي

 ثنائية معنية؛

 و ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 تعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما ي  )ل(

 كيانعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار أالتشاور مع البلد وأخذ أي آراء  بعد 2
الك المواد واستھ الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  المنفذة المتعاونة تباء: دور الوكاال -6التذييل 

ذه األنشطة في والمتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.  تتكون الوكاال  1 املةتحدد ھ وتشتمل ، الخطة الش
  على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ذة  تقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالمساعدة البلد في تنفيذ وت  (ب) المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنف
  و لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛الرئيسية 

ى  (ج) ذه األنشطة إل ى  تقديم تقارير عن ھ ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف الوكال
  ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 258 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من ات استنفاد األوزون من قدر رامغيلوك
  ألف.-2من التذييل  2.1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2
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 الخامس و العشرونالمرفـق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف كوت ديفوارحكومة تّفاق بين ا

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  
الستعمال البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ا("  كوت ديفوار يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1

من أطنان قدرات  41,47ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
  .منية لبروتوكول مونتريالبما يتماشى مع الجداول الز 2020يناير / كانون الثاني  1استنفاد األوزون بحلول 

 

 - 2من التذييل  2-1ود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحد 2
- 1الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا في التذييل فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل")

، يفقد الحق في طلب أو 3بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة  ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية
تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجألف باعتباره الخ-2من التذييل  1-2
(االستھالك المؤھل   3- 1-4 ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف األفقي- 1في التذييل 

  المتبقي) من كل من المواد.
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية 3 ، من حيث المبدأ، على توفير التمويل رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات  -2من التذييل  1- 3 المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

وفقا للفقرة ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة. ويوافق البلد على تنفيذ  4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة للمواد كما يأتي في 5الفرعية 
بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة ق المشار إليه أعاله ى التحقّ ألف من ھذا االتفاق. وسيجر- 2من التذييل  2 -1 الصف

 المعنية.
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد بالشروط  5 ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 الزمني للموافقة على التمويل:يوما من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول  60التالية قبل 

 

لجميع السنوات المعنيّة. ألف -2من التذييل  2- 1في الصف األفقي أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  ) أ(
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية آل سنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى ال
 في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير  ) ب(
 مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") تغطي - 4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل ام تقأن يكون البلد قد قد  (ج)
من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع  اكل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم

الموافق عليھا سابقا يزيد فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة 
  في المائة ؛ 20عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية السنة  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع 

  ه في حالة الشريحة األخيرة؛األنشطة الواردة في
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أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين وما بعده،   )ھ(
بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

الصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال البلد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج و
للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال لمدة ھذا 

  االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  6
ً ألدوارھا ألف (" -5 مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقا

 أعاله. 4ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة -5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 

كون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه وتوافق اللجنة التنفيذية على أن ت 7
 ألف:- 1المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

 

ً إما في خطة   (أ) تنفيذ سنوية مقدمة حسبما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي  5ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

  اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  عدد األطراف؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المت  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة لمختلف   )3(
  الشرائح؛ 

معتمدة الحالية، أو تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية ال  )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  شريحة موافق عليھا؛

يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليھا،  يص غير المصنّفة كتعديالت رئيسيةإعادات التخص  (ب)
  تّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ السنوي الالحق؛والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، وي

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة   (ج)
 بموجب ھذا االتفاق.

 مـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخد 8
 

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل تنفيذ   (أ)
 المشروع؛

 41/100أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي  9
يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية 

) تحت إشراف "الوكالة المنفذة المتعاونة"لوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (("ا
ي الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري ف

ج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة إطار برام
 المشتركة في ھذا االتفاق.
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ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا بموجب  10
(ب). وتشمل ھذه المسؤولية  5، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ھذا االتفاق

ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة 
باء في إطار التنسيق –6ية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيس

الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء 
والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل  بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ

منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
 ألف.-2من التذييـل  4-2 و  2-2والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الصفين األفقيين 

 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي  11
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له الحصول على ألف-2من التذييل  1-2

يل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني التمو
منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق 

ويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة قبل تسلم شريحة التم
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات  - 7التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل 

  أعاله. 5الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 

تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية  لن 12 
  مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 

والوكالة المنفذة المتعاونة  سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية 13
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على المعلومات 

 الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 

لوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكالمرحلة األولى من يتم إنجاز  14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى - 2التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

الية لتنفيذ تھا حتى نھاية السنة ال، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
ألف -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  تنفذ جميع الشروط 15
االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير 

 ذلك.
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة قالمرف المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  63,8 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال1-1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى
  ال يوجد  41,47  57,42  57,42  57,42  57,42  57,42  63,80  63,80  ال يوجد  األوزون) نفاد(أطنان قدرات است

الحد األقصى المسموح به لالستھالك1-2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة

  ال يوجد  41,47  57,42  57,42  57,42  57,42  57,42  63,80  63,80  ال يوجد األوزون)  نفاداألولى (أطنان قدرات است
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة2-1

  905 740 185 740  0  130 000  0  150 000  0  190 000  0  250 000  الرئيسية (اليونيب) (دوالر أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية2-2

  109 631  22 482  0  15 735  0  18 156  0  22 998  0  30 260  (دوالر أمريكي) 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة2-3

  920 000  0  0  0  0  460 000  0  0  0  460 000  المتعاونة (اليونيدو) (دوالر أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة2-4

  69 000  0  0  0  0  34 500  0  0  0  34 500  (دوالر أمريكي) 
ويل المتفق عليه (دوالرإجمالي التم3-1

  1 825 740 185 740  0  130 000  0  610 000  0  190 000  0  710 000  أمريكي)
  178 631  22 482  0  15 735  0  52 656  0  22 998  0  64 760  مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)3-2
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر3-3

  2 004 371 208 222  0  145 735  0  662 656  0  212 998  0  774 760  أمريكي)
 22,33 األوزون) نفاداستأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0,00 األوزون) نفاداستأطنان قدرات في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 41,47 يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 

 ألف.-2ل اجتماع في السنة المحددة في التذييل أوسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

  ر وخطط التنفيذ ألف : شكل تقاري - 4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

، للتقرير السابق السابقة السنةبشأن التقدم المحرز منذ يتضمن بيانات حسب السنة التقويمية، د، وتقرير مسر  (أ)
ف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختل اوتعليق

وينبغي أن يشمل التقرير إزالة المواد المستنفدة لألوزون كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب ببعض. 
المواد، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال التدريجي للبدائل ذات الصلة، للسماح لألمانة بتزويد اللجنة 

وينبغي أن يسلط التقرير الضوء عن التغيير الناجم في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  التنفيذية بالمعلومات
كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق 

وينبغي أن  على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة.
ة السابق تقديمھا، كحاالت سنويخطة الاليشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات مقارنة ب

التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص 
يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن  7عليه في الفقرة 

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك 5د جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية والمسر
  أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛
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واستھالك المواد المشار إليھا تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1في التذييل 

ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5المحدد في الفقرة الفرعية  لجميع السنوات ذات الصلة على النحو

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى الموعد المزمع لتقديم طلب الشريحة التالية، مع إبراز   (ج)
ئح السابقة بعين االعتبار. الترابط بينھا األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرا

وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة 
من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف السنوات المحددة في الفقرة 

ف بالتفصيل أي تنقيحات تكون ضرورية أدخلت على (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوص5الفرعية 
. ويمكن أن يقدم ھذا الوصف لألنشطة المقبلة كجزء من نفس الوثيقة التي الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا

  تتضمن التقرير المسرود بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

 المقدمة من خالل قاعدة بيانات ذ السنويةط التنفيمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير وخط  (د)
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، إلكترونية

(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
، وستغطي نفس الفترات لخطة الشاملةذ السنوية وأي تفيييرات تطرأ على اخطة التنفي(ج) أعاله)، و1

  ؛الزمنية واألنشطة

) د(1(أ) إلى 1الفقرات الفرعية من المعلومات الواردة في موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص   )ھ(
  أعاله.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
     

 

سيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھا ھذه الخطة إلدارة سيجري التن  1
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلقة برصد   2
مستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد لمختلف الواردات من المواد ال

المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة المنفذة المتعاونة، 
من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء المشورة نونية غير القابالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات 

  للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية - 6التذييل 
 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة، تشمل على األقل ما يلي:  1

األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاّصة به، ضمان التحقّق من   (أ)
 على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

 ؛ألف-4 لييـمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذ  (ب)

إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد مستقل تقديم تحقّق   (ج)
 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

الت الخطة الشاملة وفي خطط التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكما  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على النحو   )ھ(
التنفيذية. وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تقديم تقارير عن ألف لتقديمھا إلى اللجنة -4المحدد في التذييل 

 النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

 ؛ن المؤھّلين للمراجعات التقنيَّةضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلي  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

طة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خ  (ح)
  البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد والوكالة  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
 فذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛المن

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

لتشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة بعد ا 2
- 1وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة في التذييل 

 ألف.-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرع
 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة - 6التذييل 
تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة أكثر في الخطة الشاملة، ولكنھا تشتمل على   1

  األقل على:

  سات العامة عند الطلب؛تقديم المساعدة في إعداد السيا  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة   (ب)
    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

مجمعة على النحو الوارد تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير ال  (ج)
    ألف.-4في التذييل 

 

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال - 7التذييل 
  

عن كّل كيلوغرام  دوالرا أمريكيا 163من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1
ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في - 2من التذييل  2-1من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 

 ألف.-2من التذييل  2- 1الصف 
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 السادس و العشرونالمرفـق 

  
  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  غينياحكومة اتّفاق بين 
   كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" غينيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 14,69واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

ل الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداو 2020يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  ،مونتلایر 

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّدد  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات باعتباره الخ ألف-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 
  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد  3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد

 
ً بامتثال الب 3- لد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 "جدول زمني للموافقة على التمويل").ألف ( - 3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية  4-

وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحدداجتماع اللجنة التنفيذية يوما من  60قبل  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا . وتستثنى السنوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية
 تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛ القطرية في

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط ألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
عليھا قد صرفت  في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د) 

أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 
وأن يكون قد حصل على موافقة اللجنة  األخيرةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة 

  ؛التنفيذية على ھذه الخطة
 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(

وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 
أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و

البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 
  تريال لمدة ھذا االتفاق.مون

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا الم ً للتحّقق المستقّل على النحو -5حّددة في التذييل وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء توافق و 7-

ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس  لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي خفض من ھذه المبالغ وفقا
 ألف:-1
 

مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ)
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  حسبما ھو متوقع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

 المنفذة وألتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم   )4(
في المائة من مجموع  30أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 
Annex XXVI 

 

3 

 السنويةتنفيذ الخطة  إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في  (ب)
التنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير 

  ؛الالحقالسنوي 

مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة  ةسوف تعاد أي  (ج)
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   (أ)

 خالل تنفيذ المشروع؛

بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين ة والمنفذة المعنية الت الثنائييأخذ البلد والوكاأن   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة يعلى أن  اليونيب قوقد وافب ھذا االتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموج نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة على أن ت اليونيدو توافقوالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
وُيوافق البلد على المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 

راف أو عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األط
 في ھذا االتفاق. ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابفي إطار برنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

وتشمل  (ب). 5قل وفقا للفقرة الفرعية حقق المستبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. 
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتباء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد –6تذييل ال
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

نفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لت
 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف
 

المحددة في  إزالة الموادالبلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بفي حال عدم تمّكن  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

نة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للج
ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخف. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية التمويل

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")
ش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال وسوف تناق مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
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البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية 
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

المنفذة ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نھاية السنة التالية واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-

ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 
ة حتى نھاية السن ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

(د) 1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في ماال
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  22,6 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

  المجموع  2020 2019  2018 2017  2016 2015 2014  2013  2012  
جدول تخفيضات بروتوكول 1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم،
المجموعة األولى (أطنان قدرات

 ال يوجد استھالك األوزون)

22,60 22,6020,3420,34 20,34 20,34 20,34 14,69 

 ال يوجد
الحد األقصى المسموح به 1-2

لالستھالك الكلي من مواد المرفق
جيم، المجموعة األولى (أطنان

 ال يوجد قدرات استھالك األوزون) 

22,60 22,6020,3420,34 20,34 20,34 20,34 14,69 

 ال يوجد
التمويل المتفق عليه للوكالة 2-1

المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دوالر
 أمريكي)

85,000 0 60,0000 65,000 0 50,000 0 67,000 327,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-2
 42,510 8,710 0 6,500 0 8,450 7,8000 0 11,050 الرئيسية (دوالر أمريكي) 

التمويل الموافق عليه للوكالة 2-3
المنفذة المتعاونة (اليونيدو)

 (دوالر أمريكي)
160,0000 0 0 160,000 0 0 0 0 320,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة 2-4
 24,000 0 0 0 0 12,000 0 0 0 12,000 المتعاونة (دوالر أمريكي) 

التمويل المتفق عليهإجمالي  3-1
 647,000 67,000 0 50,000 0 225,000 60,0000 245,0000 (دوالر أمريكي)

مجموع تكاليف الدعم (دوالر 3-2
 66,510 8,710 0 6,500 0 20,450 7,8000 0 23,050 أمريكي)

إجمالي التكاليف المتفق عليھا 3-3
 713,510 75,710 0 56,500 0 245,450 67,8000 268,0500 (دوالر أمريكي)

 7,91 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0 أطنان قدرات استھالك األوزون)في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 14,69 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 
 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
-2في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 ألف.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 
Annex XXVI 

  
 

6 

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
، وتعليق على حالة البلد فيما الموافقة على الشريحة السابقةامنذ بشأن التقدم المحرز ، تقرير مسرود  (أ)

يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات 

الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك  تطرأ علىالتي تغييرات الالمدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
مقارنة على معلومات عن أي تغييرات  أيضامن المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير 

السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص  الشريحةبخطة 
من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7ي الفقرة المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه ف

من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ن نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد تقرير للتحقق م  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5دم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يق

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ة،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج) الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ

ة  رات ممكن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي
ذا الوصف من المنظور أن تطرأ  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  السنواتعل

على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 
. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا

  ؛السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله بوصفه التقرير

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

ة مع كل طلب شريحة،  رة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1من  حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية منموجز تنفيذي   )ھ( 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھا ھذه   1
  الخطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا المتعلقة   2
برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد 
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لة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة لمختلف المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وستضطلع الوكا
من المواد المستنفدة غير الشرعية المنفذة المتعاونة، بالمھمة الصعبة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات 

  لألوزون، وإسداء المشورة للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.
 

 لمنفذة الرئيسيةألف: دور الوكالة ا -6التذييل 
 
ة ـفي وثيق ھا بشكل أكبرديتحد ، يمكنة من األنشطةـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  :ولكنھا تشمل على األقل ما يلي المشروع
ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   (أ)

الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة 
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد إلى اتحقّق  تقديم  (ج)
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ الأُكملت على النحو المبيّن في خطة 

ن االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ(
تقديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية.ألف -4النحو المحدد في التذييل 

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و)
 الرئيسية؛

 اإلشراف المطلوبة؛إجراء مھاّم   (ز)

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11ا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق  )ي(
تمويل كل وكالة منفذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق   )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
ك واستھال الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  اوتكليفھ ةمستقل منظمة
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(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 ألف.-4التذييل 

 
 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

لكنھا و ،الخطة الشاملةفي أكثر تحدد ھذه األنشطة وتكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة.   1
  تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن   (ج)
    ألف.-4الوارد في التذييل 

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 163 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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 السابع و العشرونمرفـق ال

  
  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة الھندحكومة اّتفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب  الھندحكومة ھذا االتفاق التفاھم بين  مّثلي 1-
قدرات ب طن 1,447.38 واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1واّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل للم

   .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلایر   2015يناير / كانون الثاني 1حلول باستنفاد األوزون 
 

من  2-1ي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنو 2-
المشار لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") - 2التذييل 

يل المحّددة في الفقرة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمو ألف.-1إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز 3

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون ودة لألالمستنفاالتفاق لجميع المواد 

(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل  3.6.4و 3.5.4، 3.4.4، 3.3.4، 3.2.4، 3.1.4  وففي الصف لكل مادة المحدد
  .من المواد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق الل 3- جنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
بلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق ال 4-
من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .التفاقمن ھذا ا ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:ى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
لجميع السنوات المعنّية.  ألف-2من التذييل  2- 1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(

. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 
باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة  التزاميوجد فيھا السنوات التي 

 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4يئة التذييل على ھ السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
أو حتى موعد  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةنشطة الواردة فيه في حالة اكتمال جميع األ

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن بألمر، باإلنتاج والصادرات، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق ا
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5لتذييـل ا

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء اللجنة توافق و 7-

- 1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 :ألف

 
مقدمة  سنويةفي خطة تنفيذ إما مسبقاً إعادات التخصيص المصّنفة كتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق   (أ)

ع بما ھو متوق ة  حس رة الفرعي ة  (د) 5في الفق دم ثماني ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق
  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ ياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو س  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( ة تق ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل دة تموي نوية المعتم ذ الس التنفي
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر الموافق عليھا، والتي تكون ع أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ذ ندئ التنفي

 ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ى موافقة اللجنة التنفيذية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول عل

ر  كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا. ويجب أن ُيحدد في الطلب المقدم لتغيي
ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھ

بما ينط ا، حس يتم إزالتھ ي س ورات قدرات استنفاد األوزون الت ى أن الوف د عل بق األمر. ويوافق البل
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ل  توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي اليف اإلضافية المتعلق ي التك ة ف المحتمل
 الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع اھمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
ين الھيدروكلوروفلوروكربونية  مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويتب

ة  ة األجنبي أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملكي
). وسيتم إبالغ اللجنة التنفيذية 2007سبتمبر/أيلول  21أو إذا كانت منشأة بعد الموعد النھائي وھو 

  ومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛بھذه المعل

ا، في   )ھ( ا داخلي دال من خلطھ ط ب ابقة الخل دروكربون الس ة استخدام نظم الھي يلتزم البلد بدراسة إمكاني
ابال  ة وق ة التقني شركات الرغاوى المشمولة بموجب المشروع الجامع، إذا كان ذلك مجديا من الناحي

  لدى الشركات؛للتنفيذ من الناحية االقتصادية ومقبوال 

رة   )و(  ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ أن يستعمل ا  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف لبلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   (ب) المقررين الت الثنائية والمنفذة المعني واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن مسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل ال 9-
(  اإلنمائىوافق يرنامج األمم المتحدة وقد االتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

 تينالمنفذ تينالوكال اكونيعلى أن  ومة المانياب وحكووافقت اليونيكون الوكالة المنفذة الرئيسية يعلى أن )ئنديبىاليو
وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. تحت قيادة الوكالة  تينالمتعاون

امج التقييم أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برن التي قد ُتجري في إطار برامج
 في ھذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابالت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
ھذه  وتشمل )(ب 5 رعيةحقق المستقل وفقا للفقرة الفبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

لضمان التوقيت السليم وتتابع األنشطة في التنفيذ. وتوفر  تينالمتعاونتسن المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكال
باء بتنسيق عام -6الوكالة المنفذة المتعاونة الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية من خالل تنفيذ األنشطة المدرجة في التذييل 

إلى توافق في  تانالمتعاونتان المنفذ تانلمنفذة الرئيسة. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالمن جانب الوكالة ا
اآلراء بشأن الترتيبات المتعلقة بالتخطيط المشترك بين الوكالتين واإلبالغ والمسؤوليات بمقتضى ھذا االتفاق لتيسير 

رية. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على أن تزود التنفيذ المنسق للخطة بما في ذلك اجتماعات التنسيق الدو
من التذييل 6-2و  4-2و 2-2 وفاألتعاب الواردة في الصف تينالمتعاون تين المنفذتين الوكالة المنفذة الرئيسية والوكال

 ألف.-2
 

المحددة في  الموادإزالة في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
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لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني دول لتمويل إلى وضعه وفقاً لجا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
تخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةل ض قيمة التمويأن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثال
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.

تفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام اال
  .أعاله 5الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. تمويل أية
 

 تينالمنفذ تينوالوكال من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
على المعلومات  اإلطالعئيسية لة المنفذة الرلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا تينالمتعاون

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقالضرورية للتحق
 

في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي -2ي التذييل االستھالك فمستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمامفسيرجأ 

 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1) و(ب1(أ) و1 الفقرات الفرعية
 ذلك.

 
المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-

تحدد نسوب إليھا في البروتوكول، ما لم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى الم
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

  تذييالت
  ألف: المـواد - 1التذييل 

  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك  المجموعة  المرفق  المادة
  )قدرات استنفاد األوزونب(أطنان 

 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 3,5  األولى جيم

 13,5  األولى جيم 124-ربونالھيدروكلوروفلوروك
 865,5  األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 123,7  األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 602,0  األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.608,20                       المجموع الفرعي
ب المتضمن 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  في البوليول السابق الخلط المستورد
 

             83,05 
 1.691,25   المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

  المجموع 2015 2014 2013 2012  المفرداتالصف

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1-1
 اليوجد 1.447,38 1.608,20 1.608,20 اليوجد استھالك األوزون)المجموعة األولى (أطنان قدرات 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق  1-2
 اليوجد 1.447,38 1.608,20 1.608,20 اليوجد قدرات استھالك األوزون) بجيم، المجموعة األولى (أطنان 

(دوالر  )اليونيب( يسيةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئ 2-1
 18.438.490 1.438.490 0 7.000.000 10.000.000 أمريكي)

   تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)  2-2
 750.000 525.000 0 107.887 1.382.887 

(دوالر  )اليونيب( المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة   2-3
 861.600 86.160 0 344.640 430.800 أمريكي)

 104.776 10.478 0 41.910 52.388 تكاليف الدعم  للوكالة المتعاومة  اليونيب (دوالر أمريكي)  2-4
 1.994.400 199.440 0 869.508 925.452  التكاليف المتفق عليھا للوكالة المتعاونة ( المانيا) دوالر أمريكى   2-5
 229.384 22.938 0 100.006 106.440  تكاليف الدعم أللمانيا  2-6
 21.294.490 1.724.090 0 8.214.148 11.356.252 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي)  3-1
 1.717.047 141.303 0 666.916 908.828 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)  3-2
 23.011.537 1.865.393 0 8.881.064 12.265.080  مجموع التكاليف المتفق عليھا   3-3
 0 قدرات استھالك األوزون)بلمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان 124-زالة من الھيدروكلوروفلوروكربوناإلإجمالي  4-1-1

 0 قدرات استھالك األوزون)ب يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 3,50 قدرات استھالك األوزون)ب(أطنان  ب141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

 0 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية  124- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-1

 0 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانتي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا ال 124-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2

 13,50 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنان 123-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

 310,53 قدرات استھالك األوزون)ب (أطناناالتفاقية ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه 141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1
 0 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا 141-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-3-2

 554,97 وزون)قدرات استھالك األب (أطنانب 142-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3

 0 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية 142- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1

 0 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا 142-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-4-2

 123,70 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب 142-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3

ب المتضمن البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-1
 وزون)قدرات استھالك األب (أطنان

31,24 

  قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-5-2
 

0 

قدرات استھالك ب (أطنانب المتضمن البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-3
 وزون)األ

570,76 

 0  ب المتضمن ابلبوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون  4-6-1

ھا فى مشروعات سبق ب المتضمن ابلبوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيق141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون  4-6-2
  الموافقة عليھا (طن بقدرات إستنفاد األوزون)

0 

وردة الواردة فى الصـف ـب المتضمن فى البوليوالت السابقة الخلط المست141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-6-3
  قدرات استھالك األوزونب (أطنان4-3-3

83,05 

  
  على التمويل الزمني للموافقةالجدول ألف:  -3التذييل 

  
في السنة المحددة في التذييل  األولاالجتماع في  اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1
 ألف.-2
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

رودتق  (أ) ر مس ة،ري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في رز  ، ت دم المح أن التق ذ بش ابقة من نة الس الس
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم السابق، وتعليق على حالة البل

تنفدة لفيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  واد المس ي ألوزون وينبغي أن يشتمل التقرير على الم الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ن تغ تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ي يالص ر ف ي
ى االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ذلك عل ر الضوء ك رات  وينبغي أن يسلط التقري اإلنجازات والخب

تغييرات تطرأ على أي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
ر   أيضاالظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

رات  ات عن أي تغيي ى معلوم ة (خطط)عل ة بخط نوية  مقارن ذ الس االت السالتنفي ديمھا، كح ابق تق
ى النحو  ذ الشريحة، عل الغ خالل تنفي ادة تخصيص المب ة في إع التأخير، وحاالت استخدام المرون

رة  ي الفق ه ف ررات  7المنصوص علي دم مب رات، وأن يق ن التغيي ك م ر ذل اق، أو غي ذا االتف ن ھ م
ة حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق (أ) من 5رة الفرعي

  االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق رر  (ب)5ألف، كما ھو مب م تق ا ل اق. وم من االتف

رائح  ن الش ريحة م ب خاص بش ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ق من االستھالك لجمي دم التحق ين أن يق ويتع

  عنھا؛إلى تسلم تقرير تحقق اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

ار ين االعتب نة التقويميبع ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن يتضمن ة؛ وس . وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

رة  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف  المحددة في الفق
على الخطة  تي أدخلتبالتفصيل التغييرات الالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية 

بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتالل من خ ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة ع كل طلب شريحة السنة التقويمي رة م التقرير (انظر الفق ، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ات في الخطة الشاملة، تغيير

  ) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 
Annex XXVII 

  
 

7 

 األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ - 5التذييل 

 الوكالة المنفذة الرئيسيةخلية األوزون فى وزارة البيئة والغابات بمساعدة  تتولى عملية الرصد -1

تجرى عملية رصد اإلستھالك وتحديده إستنادا الى البيانات الرسمية للصادرات والواردات من المواد التى  -2
 تسجلھا اإلدارات الحكومية المعنية

تقوم خلية األوزون فى وزارة البيئة والغابات بتجميع البيانات والمعلومات التالية وإبالغھا على أساس سنوى  -3
 ى المواعيد المحددة لھا أو قبلھا  :ف

  المواد التى  تقدم ألماتة األوزونالتقارير السنوية عن اإلستھالك من   ) أ(

التى ستقدم للجنة  خطة HPMP التقارير السنويةعن التقدم المحرز فى تنفيذ المرحلة األولى من   (ب)
 التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

طوال تنفيذ المرحلة األولى من الخطة وأن يبين ذلك فى التقرير المرحلى عن يجرى رصد اإلستھالك سنويا  -4
 تنفيذ المرحلة األولى من الخطة

ئيسية نفس توافق خلية األوزون فى وزارة الببئة والغابات على التقرير النھائى ، وتقدم الوكالة المنفذة الر -5
  ى خطة التنفيذ والتقارير السنويةالتقرير الى اإلجتماع المعنى للجنة التنفيذية باإلضافة ال

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
ا )أ ( اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ة ضمان التحّق ت الداخلي

ي خطة  ّين ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
  بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع )ب (

تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا  للجنة التنفيذية من أن األھداف قدمستقل إلى اتحّقق  تقديم )ج (
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع )د ( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1ين المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيت السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة  )ه (
ذييل  ي الت دد ف و المح ف -4النح ةأل ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل ن  لتق الغ ع ات اإلب مل المنطلب . وتش

 ناألنشطة التى تنفذھا الوكالتان المتعاونتا

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و ( ة المنف ا الوكال دت بھ ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز (

ذ خطة  )ح ( ن من تنفي ة تشغيلية تمّك الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
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 الدقيق عن البيانات؛

  ق أنشطة الوكالتين المنفذتين المتعاونتين وضمان تتابع األنشطة بصورة مالئمةتنسي )ط (

د ،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ي ( من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البل
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛مبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ ال )ك (

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )ل (

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه 

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ة ـا لما جاء بالفقرة الفرعيـألف، وفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  
 تينالمتعاون تينالمنفذتين : دور الوكالباء -6التذييل 

 
المسؤولية عن طائفة من األنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة  تانالمتعاون تانالمنفذ تان تتحمل الوكال  -1

  الشاملة بما في ذلك مايلي على األقل:
  

 تقديم المساعدة لوضع السياسات حسب مقتضى الحال؛ )أ (

ة و )ب ( ذة المتعاون ة المنف ة من الوكال يم األنشطة الممول ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقي ى الوكال الرجوع إل
 الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

إلدراج  )ج ( ة تقديم التقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية عن ھذه األنشطة ل ارير التجميعي حسب في التق
 ؛ألف-4ما ورد في التذييل

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 

  
عن  دوالر أمريكي 136.45 التمويل المخّصص بمقدار االتفاق، يمكن تخفيض مبلغمن ھذا  11وفقا للفقرة   1

من التذييل  2-1المحدد في الصف يتجاوز المستوى الذي االستھالك من بقدرات استنفاد األوزون  رامغيلوككّل 
  ألف.-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2
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 الثامن و العشرونالمرفـق 
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  كينياحكومة اتّفاق بين 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" كينيا ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
من 41,20واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2017يناير / كانون الثاني  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
  .مونتلایر

 
من  2-1الك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھ 2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ھا بالتمويل المحّددة ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھدات ألف.-1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألد بموجب ھذا االتفاق لجميع الموا
  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-1-4 ألفقيا في الصف لكل مادة المستوى المحدد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث  3- المبدأ، على توفير رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل -2من التذييل  1- 3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
فاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االت 4-
من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

المشار إليه أعاله  وسيجرى التحقيق .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةبتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

 تمويل:ى الي للموافقة علفي الجدول الزمن المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

لجميع السنوات المعنيّة.  ألف-2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

رامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإلبالغ ببيانات البيوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالارير وخطط كل تقألف ("ش-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

األخرى الموافق عليھا قد صرفت  في المائة وأن الشرائح 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛
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نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  حالة الشريحة األخيرة؛جميع األنشطة الواردة فيه في 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال برات، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصاد
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفألف ("مؤسّ  -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستّقل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 .أعاله 4المبّين في الفقرة 
 

لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو  اللجنة التنفيذية على أن تكونتوافق و 7-
لمواد المحددة في لإزالة وستھالك االفي جزء من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 ألف:- 1التذييل 
 

ة  سنويةيذ في خطة تنفإما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   (أ) مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  (د) 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ األطراف المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

مدة الحالية، تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتتقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ت ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ر الموافق عليھا، والت أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن ذ ّم إب التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

رة   )ج( ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـماع الفرعي لخدـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة يأخذ البلد والوكاأن   (ب) ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون تعلى أن  حكومة فرنسات قوقد وافمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق.  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

وُيوافق البلد على ية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. الوكالة المنفذة الرئيس
عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو 

 في ھذا االتفاق. المشتركةع ألي من الوكاالت المنفذة ابفي إطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
ووافقت  (ب). 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

من  2-2 األفقي بالرسوم المبّينـة في الصفالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية  اللجنة التنفيذية، من حيث
 .ألف-2التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  ، أو عجزه على أي وجه آخرألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 

ً لجدول ا بلد على ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن المنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ل")("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثا

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
ن تشكل الحالة المعنية البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، ل

  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12-
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
لتيسير تنفيذ ھذا  من الوكالة المنفذة الرئيسيةو ةوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذيس 13-

ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالعلة المنفذة الرئيسية االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا
 .لھذا االتفاق

 
في واالتفاق المقترن بھا ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

ألف. وفي -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، 7والفقرة  (د)5ية ا للفقرة الفرعحالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمامفسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف - 4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعية

 ذلك.
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت
 ألف: المـواد - 1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة قالمرف المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  52,2 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

 
 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

  
  

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012  المفردات الصف
مواد جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال ل 1-1

المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال يوجد 46,98 46,98 46,98 52,20 52,20 ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  1-2
من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 

 ال يوجد 41,20 46,98 46,98 52,20 52,20 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  2-1
 (حكومة فرنسا) (دوالر أمريكي)

257,500 0 200,000 176,250 176,250 90,000 900,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2-2
 %7.5أمريكي) 

31,186 0 24,222 21,346 21,346 10,900 109,000 

 900,000 90,000 176,250 176,250 200,000 0 257,500 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي)إجمالي  3-1

 109,000 10,900 21,346 21,346 24,222 0 31,186 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3-3
 أمريكي)

288,686 0 224,222 197,596 197,596 100,900 1,009,000 

 11,00 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1

 0,00 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (   22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2

 41,20 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 
 

 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  

  

ل ـتذيية المحددة في الـفي السناألول االجتماع ة عليه في ـح المقبلة للموافقـسيجري النظر في تمويل الشرائ .1
 ألف.-2
  

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  (أ)
د ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي ا،  الس اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل فيم

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات يلمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغالتي أدخلت، ل ر في االنبعاث ي
اخ. لة بالمن ديات  الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
د،  ي البل ر ف تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي اوأن يق ى  أيض عل

ذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق



UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54 
Annex XXVIII 
 

5 

ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي
ررات حدوثھا. وسيغطي  7فقرة عليه في ال من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب

ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

ن نت  (ب) ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5لتحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم ا

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  (ج) ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و ةاألنشط مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من ؛ وس ي أن يتض . وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف المنظور أن تطرأ على الخ رة  السنواتطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفرعية  عل

ةھاا لريفسقدم تالشاملة وأن ي بوصفه  . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله التقرير السردي

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د) ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك ن م رة ، كال م التقرير (انظر الفق السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  ) أعاله.د(1إلى  (أ)1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
  
 

سيتم رصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل مكتب رصد المشروع   1
للمساعدة الحالي الذي أنشئ بموجب مشروع خطة إدارة اإلزالة النھائية. وسيتم تعيين خبراء إضافيين بصفة منتظمة 

في المتطلبات األكثر تحديدا والمتطلبات التقنية للمشروع. وستعمل وحدة رصد المشروع مع وحدة األوزون الوطنية 
  .عن المشروعلصياغة التقارير المرحلية الالزمة وللوفاء بجميع متطلبات اإلبالغ 

  
تصدر تراخيص المواد المستنفدة ي التالسلطة وھي وعالوة على ذلك، فإن دور سلطة إدارة البيئة الطبيعية،   2

لألوزون في كينيا، سيتم أيضا إعادة النظر فيه للتأكد من أن ھذا الجانب المھم من خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإنفاذ لوائح المواد المستنفدة لألوزون، يتم على نحو فعال.

 
 سيةألف: دور الوكالة المنفذة الرئي -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  :التالي
  

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
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ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص واد الإزال ة الم ة ھيدروكلوروفلوروكربوني الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  (ج) للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ اللمبيّن في خطة قد أُكملت على النحو ا

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةغ الخاصة الوفاء بمتطلبات اإلبال  )ھ( والخطة الشاملة عل
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 اء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛إجر  (ز)

ذ خطة   (ح) ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

رة   (ط) ا للفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتلف بنود الميزانية وتخصيص التخفيضات لمخ

  ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ك(

 كيانعنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

) من التذييل (ب1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 .ألف-4
 
 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي 164 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ة ألف لكل سن- 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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 التاسع و العشرونمرفـق ال

  
  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة الكويتحكومة اّتفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  الكويت حكومةالتفاھم بين ھذا االتفاق  مّثلي 1-
 واّد") إلى كمية ثابتة قدرھا ألف ("الم -1مواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال المراقب لل

بما يتماشى مع الجداول  2018يناير / كانون الثاني  1حلول بقدرات استنفاد األوزون ب طن 254,51
  .الزمنية لبروتوكول مونتلایر

 
 2- 1لمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي ل 2-

لجميع  ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2من التذييل 
ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا  ألف.- 1المشار إليھا في التذييل المواد 

د الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف ، يفق3المحّددة في الفقرة بالتمويل 
ألف باعتباره -2من التذييل  2-1بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

- 1المحددة في التذييل زون ولألالمستنفدة طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد الخ
، 3-3-4، 3-2-4، 3-1- 4 وففي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت

  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-5- 4و 4-3- 4
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذ 3- ية، من حيث المبدأ، على رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، لبلد. وستوفألف ل - 2من التذييل  1- 3 توفير التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

 
يذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد يوافق البلد على تنف 4-

تحّقق  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية الھيدروكلوروفلوروكربونية. و
من ھذا  ألف- 2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  من تحقيق حدود االستھالك المذكورةمستقّل 
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة جرى التحقيق المشار إليه أعاله وسي .االتفاق

 
في حالة عدم  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

ى لجدول الزمني للموافقة علفي ا المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  وفاء البلد بالشروط التالية
 تمويل:ال

لجميع السنوات المعنّية.  ألف- 2من التذييل  2- 1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

بيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإلبالغ بيوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4 على ھيئة التذييل السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

أن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت في المائة و 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
أو حتى موعد  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةدة فيه في حالة اكتمال جميع األنشطة الوار

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن بتاج والصادرات، والھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلن
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات  6-

 طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5المحّددة في التذييـل 
ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً - 5السابقة وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  السنويةالتنفيذ 

 .أعاله 4للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة 
 

لى أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو اللجنة التنفيذية عتوافق و 7-
لمواد المحددة لإزالة وستھالك االفي جزء من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

 :ألف-1في التذييل 
 

بقاً   (أ) ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا إع ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ وق المتعدد األطرافالمسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصند  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( ذ الستق ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل دة تموي نوية المعتم
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ة   (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
د ال ر الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي ذ تنفي التنفي

 ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة ال ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إزال لجن
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ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق التنفيذية كجزء من خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ق األمر. و بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س ى أن في أطنان قدرات استنفاد األوزون الت د عل يوافق البل
ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق

  التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع اھمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويتبين الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خط

ة  ة األجنبي أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملكي
و  ائي وھ د النھ د الموع أة بع ت منش بتمبر/أيلول  21أو إذا كان ة 2007س الغ اللجن يتم إب ). وس

  ن خطة التنفيذ السنوية؛التنفيذية بھذه المعلومات كجزء م

رة   )ھ( اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

د، وبصفة ـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي خاصة

 
د تطرأ  أن  (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين الت الثنائية والمنفذة المعنية يأخذ البلد والوكاأن   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم عن ة الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وـى تحمل المسؤولييوافق البلد عل 9-
وافق يرنامج األمم وقد االتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه بھا أو التي ُيضطلع بھا
ووافقت اليونيدو فذة الرئيسية") كون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنيعلى أن المتحدة للبيئة (اليونيب)

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة تحت قيادة الوكالة 
أعمال الرصد والتقييم التابعة  وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج

في ھذا  ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابفي إطار برنامج التقييم الت للصندوق المتعّدد األطراف أو
 االتفاق.

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

ا للفقرة حقق المستقل وفقبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التواإلبالغ عنھا بموجب ھذا االتفاق، 
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المتعاونة لضمان التوقيت السليم وتتابع  وتشمل )(ب 5 الفرعية

األنشطة في التنفيذ. وتوفر الوكالة المنفذة المتعاونة الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية من خالل تنفيذ األنشطة 
لوكالة المنفذة الرئيسة. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية باء بتنسيق عام من جانب ا-6المدرجة في التذييل 

والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات المتعلقة بالتخطيط المشترك بين الوكالتين 
واإلبالغ والمسؤوليات بمقتضى ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسق للخطة بما في ذلك اجتماعات التنسيق 

دورية. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على أن تزود الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة ال
 ألف.-2من التذييل  4-2و 2- 2المتعاونة األتعاب الواردة في الصفين 
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حددة الم إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ ألف-2من التذييل  2-1في الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية،  يقبل البلد بأنه لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
ً لجدول حسب تقديرھا، أن تعيد ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة نقمزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
ض قيمة أن تخفالتمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال(" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةالتمويل 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  كيلوغرام
حدة، وتتخذ وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على  األوزون.

إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة 
  .أعاله 5وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد  عناصر خضعتلن  12- 

  خرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.يؤثر على تمويل أية مشروعات أ
 

والوكالة  من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ى عل اإلطالعلة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا المنفذة المتعاونة

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقالمعلومات الضرورية للتحق
 

واالتفاق المقترن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
االستھالك في التذييل مستوى في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي بھا 

ا للفقرة الفرعية وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق ألف.- 2
تستمر أنشطة اإلبالغ سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  (د)5

إال إلى حين إتمامھا ألف -4التذييل  من) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعيةالمنصوص عليھا في 
 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إذا
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو  الشروط جميعذ تنف 15-
المبّين في ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في 

 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلكبروتوكول، ما لم ال
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  تذييالت
  ألف: المـواد - 1التذييل 

  
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 قدرات استنفاد األوزون)ب(بأطنان 
 C I  260,5 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 C  I  0,3 123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 C  I  75,2 ب141- لھيدروكلوروفلوروكربونا
 C  I  82,7 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 418,6 المجموع الفرعي
ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

المتضمن في البوليول السابق الخلط 
 المستورد

C I 10,64 

 429,24  المجموع

  
 
  ا
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  ألف: األھداف والتمويل -2لتذييل 
  

  المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  المفردات الصف

1-1 

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 ال يوجد 376,74 376,74 376,74 376,74 418,60 418,60 ال يوجد

1-2 

الحد األقصى المسموح به 
لالستھالك الكلي من مواد 

يم، المجموعة األولى المرفق ج
قدرات استھالك ب(أطنان 

 األوزون) 

 ال يوجد 254,51 296,17 297,87 338,98 336,81 415,60 ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة  2-1
 )اليونيب( المنفذة الرئيسية

 (دوالر أمريكي)
277,000 0 337,000 0 332,000 0 97,000 1,043,000 

المنفذة تكاليف دعم الوكالة   2-2
   الرئيسية (دوالر أمريكي)

 
33,126 0 40,301 0 39,703 0 11,600 124,730 

التمويل المتفق عليه للوكالة   2-3
 )اليونيدو( المتعاونةالمنفذة 

 (دوالر أمريكي)
3,537,450 0 3,349,382 0 1,054,845 0 920,000 8,861,677 

إجمالي التكاليف الدعم  للوكالة   2-4
 664,626 69,000 0 79,113 0 251,204 0 265,309 الر أمريكي)المتعاومة (دو

إجمالي التكاليف المتفق عليھا   3-1
 9,904,677 1,017,000 0 1,386,845 0 3,686,382 0 3,814,450 (دوالر أمريكي)

إجمالي تكاليف الدعم (دوالر   3-2
 789,356 80,600 0 118,816 0 291,505 0 298,435 أمريكي)

ي التكاليف المتفق عليھا إجمال  3-3
 10,694,033 1,097,600 0 1,505,661 0 3,977,887 0 4,112,885 (دوالر أمريكي)

 71,95 قدرات استھالك األوزون)بالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان 22-زالة من الھيدروكلوروفلوروكربوناإلإجمالي  4-1-1
 0,00 قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 179,25 قدرات استھالك األوزون)ب(أطنان  22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 0,00 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنان المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية 123- وناإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكرب 4-2-1
 0,00 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانالتي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا  123-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 0,30 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنان 123-وكربونللھيدروكلوروفلوراالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
 75,20 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية 141- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1
 0,00 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانليھا ب التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة ع141-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-3-2
 0,00 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب 141-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3
 82,70 ون)قدرات استھالك األوزب (أطنانب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذه االتفاقية 142- اإلزالة الكلية للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1
 0,00 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب التي ستتحقق في إطار مشروعات سبق الموافقة عليھا 142-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-4-2
 0,00 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب 142-للھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3
ب المتضمن البوليوالت السابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141- لھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة الكلية ل 4-5-1

 قدرات استھالك األوزون)ب (أطنان
0,00 

  قدرات استھالك األوزون)ب (أطنانب المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 141-للھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-5-2
 

0,00 

قدرات استھالك ب (أطنانب المتضمن البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-3
 األوزون)

10,64 
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 
  
في السنة المحددة في  األولاالجتماع ي ف اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1

  ألف.- 2التذييل 
 

  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  
  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ذ بش ابقةمن نة الس  الس
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ألوزون فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
ة المس جة مباشرةينتك أزيلت ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات لتنفيذ األنشطة، حسب الم تخدمة والب

ن تغ تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت ي يالص ر ف ي
رات  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي  والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف تغيي
ر  على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ط)عل ة (خط ة بخط نوية  مقارن ذ الس ديمھا، التنفي ابق تق الس
ذ ى  كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي الشريحة، عل

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

  السنة الحالية؛ االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي خاص بشريحة من الشرائح اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ة، الشريح لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) ة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ
ة ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغرإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن يي

ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  السنواتمن المنظور أن تطرأ عل
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5الفقرة الفرعية 

 زء من نفس الوثيقة. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجھاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ستعدل ھذه المعلومات الكمي

ةال رة مع كل طلب شريحة سنة التقويمي التقرير (انظر الفق ، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 
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  ) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1مس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من حوالي خ منموجز تنفيذي   )ھ(

  األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ - 5التذييل 
 

لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية. وسوف تواصل ھذه اللجنة أنشأت الھيئة العامة للبيئة لجنة أوزون وطنية   - 1
ول مونتريال بما في ذلك خطة إدارة إزالة المواد اإلشراف على األنشطة التي تنفذ في إطار بروتوك

. وتقوم وحدة األوزون الوطنية بالتشاور مع لجنة األوزون الوطنية وإدارة TPMPالھيدروكلوروفلوروكربونية  
  الھيئة العامة للبيئة بتشكيل فريق لتنفيذ المشروع.

  يتولى فريق تنفيذ المشروع المسؤولية عن:  -2

المتعلق بجميع مشروعات بروتوكول مونتريال مع مختلف الوزارات  إدارة وتنسيق التنفيذ )أ (
 والسلطات الحكومية والقطاعات الخاصة المعنية؛

 بالتشاور مع وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة)(اقتراح  )ب (
طالع بمسؤوليات تنفيذ جميع فريق من الخبراء الوطنيين والمتعاقد معه وإدارته ليتولى االض

 مشروعات بروتوكول مونتريال في مختلف القطاعات؛

وضع وتنفيذ أنشطة التدريب واستثارة الوعي وبناء القدرات لإلدارات الحكومية الرئيسية  )ج (
والمشرعين وصناع القرار وغير ذلك من أصحاب المصلحة في المؤسسات لضمان التزام رفيع 

 طة؛المستوى بأھداف وغايات الخ

والجمھور من خالل حلقات العمل واألعالن في استثارة الوعي في جميع القطاعات بين المستھلكين  )د (
 وسائط األعالم وغير ذك من تدابير نشر المعلومات؛

إعداد خطط تنفيذ سنوية بما في ذلك تحديد تتابع مشاركة المنشئات في المشروعات الفرعية  )ه (
 المقررة؛

 السنوية؛عن التقدم في تنفيذ الخطة إلعداد تقارير األداء إبالغ لجنة األوزون الوطنية  )و (

إنشاء وتشغيل آلية ال مركزية لرصد وتقييم نواتج المشروعات باالتصال مع األجھزة البيئية  )ز (
 المنظمة في المناطق لضمان االستدامة؛

  الرصد والتقييم

يانات االستھالك جميع مواد تقوم وحدة األوزون الوطنية بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنية بب  -3
الھيدروكلوروفلوروكربون. وستعمل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة معا في المستقبل بشأن تسوية 
بيانات مفصلة إلى وحدة األوزون الوطنية ولكلتي الوكالتين بشأن التقدم المحرز في كل عنصر، وتسليماته، وستعمل 

  التنفيذ والتحقيق من نتائج المشروع وسيتم ذلك من خالل:بدورھا معا لرصد 
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استعراض خطة التنفيذ المفصلة لكل نشاط على النحو المقدم من فريق تنفيذ المشروع، والموافقة  )أ (
 عليھا؛

 تلقي تقارير دورية من فريق تنفيذ المشروع عن التقدم المحرز في كل نشاط والتحقق منھا؛ )ب (

 لى النحو المقرر واستعراض تقرير نھاية الشريحة؛ق أھداف كل شريحة عيضمان تحق )ج (

 تقديم المشورة التقنية لفريق تنفيذ المشروع بشأن المشكالت والعقبات التي تواجه خالل التنفيذ؛ )د (

 ؛المحليين حسب مقتضى الحال المشروع مع صانعي القرارتيسير تواصل فريق تنفيذ  )ه (

 لبلد مع الوكالتين المنفذتين؛استعراض حالة التنفيذ ولفقا للعقود التي يبرمھا ا )و (

ضمان التنفيذ حسن التوقيت لعناصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل  )ز (
 التحقق من:

بالضغط إلى التكنولوجيا نجاح استكمال مشروع تحويل رغاوي البوليسترين المسحوبة  )1(
حلة األولى، وأن البلد قد نھاية المرغير المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون في 

 ب؛141- فرض حظرا على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون

نجاح استكمال مشروع تحويل رغاوي البوليوريثان إلى تكنولوجيا غير معتمدة على  )2(
الھيدروكلوروفلوروكربون حسب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 تعمل برغاوي الرش قد حولت إلى البدائل المالئمة؛التى  منشئات أن جميع ال )3(

 أنه قد تم شراء أجھزة التأكد من ھوية غازات التبريد وتوزيعھا ويجري تشغيلھا بواسطة )4(
 موظفي الجمارك والسلطات المعنية؛

أن التدريب المتخصص يقدم للموظفين في مختلف الھيئات بشأن إنفاذ القواعد ومكافحة  )5(
 غير القانوني؛ االتجار

في خطة إدارة إزالة المواد أن المعايير والمدونات الوطنية المدرجة  )6(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية قد وضعت ونفذت؛

االعتماد لفنيي التبريد قد وضعت وأدخلت أن مدونة الممارسات الجيدة الوطنية وخطة  )7(
 ونفذت؛

 أن التدريب التجريبي بشأن خطة االعتماد قد نفذ؛ )8(

 ادىء التوجيھية لمراكز االستصالح المحلية يجري وضعھا؛أن المب )9(

 أنه قد تم إنشاء مركزين وطنيين لالستصالح وأصبحت قيد التشغيل. )10(

سيجري أيضا تجميع معلومات التكاليف مثل تكلفة االسترجاع عند كل حلقة عمل للخدمة مع إشارة إلى الجھة   -4
ركز لالستصالح مع إشارة إلى الجھة التي تغطي التكاليف،وأسعار في كل م التي تغطي التكاليف، وتكلفة االستصالح 
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لية المتعلقة برصد فعالية العاملة بالكلوروفلوروكربون المستصلحة وغير ذلك من المعلومات الما غازات التبريد
  النظام

   

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـموععن مج ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

  :التالي
ة  )أ ( ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ضمان التحّقق من األداء والتحّق

ّين في خطة  ى النحو المب ة إدارة الخاّصة به، عل ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
  بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـد في إعمساعدة البل )ب (

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم )ج ( للجنة التنفيذية من أن األھداف ق
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يمن أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعالتأّكد  )د ( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة  )ه ( ات اإلب نويةالوفاء بمتطلب ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي ا بتق ملة والخطة الش
ةألف -4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى  .لتقديمھا إلى اللجن الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 .تقديم تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة

ة االخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ )و ( ا الوكال ذة ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ لمنف
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز (

ذ خطة  )ح ( ن من تنفي ة تشغيلية تمّك الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛ )ط (

  ،من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد 11عدم االمتثال وفقا للفقرة  في حالة خفض التمويل نتيجة )ي (
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات )ك (

 امة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات الع )ل (

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية  2
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد  كيانباختيار 

(ب) من االتفاق والفقرة 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1التذييل  واستھالك المواد المذكورة في
 ألف.- 4(ب) من التذييل 1الفرعية 
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 المتعاونة: دور الوكالة المنفذة باء - 6التذييل 
 
تتحمل الوكالة المنفذة المتعاونة المسؤولية عن طائفة من األنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة   - 1

  ذلك مايلي على األقل:الشاملة بما في 
  

 تقديم المساعدة لوضع السياسات حسب مقتضى الحال؛ )أ (

ة  )ب ( ى الوكال ة والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ة من الوكال مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الممول
 الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

إلدراج تقديم التقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية عن ھذه األ )ج ( ة نشطة ل ارير التجميعي حسب في التق
 ؛ألف-4ما ورد في التذييل

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

 اأمريكي ادوالر 111 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
 2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي ستھالك االمن قدرات استنفاد األوزون من  رامغيلوكعن كّل 

  ألف.- 2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل 
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  الثالثون مرفـقال

  
  متعدد األطرافالالتنفيذية للصندوق  واللجنة السودانحكومة اّتفاق بين 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" السودان ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 36,89 واّد") إلى كمية ثابتة قدرھاألف ("الم -1قب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال المرا

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2017يناير / كانون الثاني  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
  . مونتلایر

 
من  1.2السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك 2-

 ببروتوكول مونتلایر تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  من ھذا االتفاق ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ذية بتعّھداتھا ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي ألف.-1المشار إليھا في التذييل لجميع المواد 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة 3بالتمويل المحّددة في الفقرة 
طوة النھائية في ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2.1ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1لجميع المواد المحددة في التذييل  التخفيضات بموجب ھذا االتفاق
  (االستھالك المؤھل المتبقي).  3.2.4 و 3.1.4ين ألفقيا ينفي الصف لكل مادة المحدد

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، ع 3- لى توفير رھنا

ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث لبلد. وستوفألف ل - 2من التذييل  1.3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 
للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا  4-
 السنوي من تحقيق حدود االستھالكتحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل (ب) من ھذا االتفاق، 5وفقا للفقرة الفرعية و

لمشار إليه أعاله وسيجرى التحقيق ا .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-

ى ول الزمني للموافقة علفي الجد المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية  على األقل ثمانية أسابيع بالشروط التالية
 تمويل:ال
 

لجميع السنوات المعنّية.  ألف-2من التذييل  2.1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التزام باإلبالغ يوجد فيھا  ال السنوات التي
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن  ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالط رير وخطاألف ("شكل تق-4ل على ھيئة التذيي السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  ؛تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
  ؛في المائة  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  (د)
أو حتى  ،وتشملھا التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  و  األخيرة؛ الشريحةموعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في امتث

 بروتوكول مونتلایر لمدة ھذا االتفاق.

  
سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-

السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيغ عن تنفألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبل -5التذييـل 
ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 .أعاله 4المبّين في الفقرة 
 

تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء  اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادةتوافق و 7-
ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقا

 :ألف-1
 

بقاً   (أ) ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا إع ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
عمقدمة حسبما ھو م ة  توق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  ما يلي:ب. وتتعلق التغييرات الرئيسية للموافقة عليھا نفيذيةتثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من التغييرات   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  و لمختلف الشرائح؛ 

ديم   )4( دة تق نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج طة غي رامج أو األنش ى الب ل إل تموي
ه عن الحالية، أو إزالة أ د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30ي نشاط من خطة التنفي في المائ
  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

ية،   (ب) ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ة فإع ي خط ا ف ذ اليمكن إدماجھ نويةتنفي  الس
ة التنفيذ الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ر الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي أنھا في تقري ة بش ذ ي التنفي

  ؛الالحقالسنوي 
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إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة  ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إزال

ذ  ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب التنفيذية كجزء من خطة تنفي يح للخطة الموافق عليھ سنوية أو تنق
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ي في أطنان قدرات استنفاد األوزون  ى أن الت د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ س
ى خفض مستوى الوفورات المحت ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي ملة في التكاليف اإلضافية المتعلق

  و التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

رة   (د) اء من الشريحة األخي دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـم على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطسوف ُيولى االھتما 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 و خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين نية الت الثنائية والمنفذة المعيأخذ البلد والوكاأن   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد وافاالتفاق. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا

وُيوافق البلد على عمليات المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. 
نامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار بر التقييم التي قد ُتجري في إطار برامج

 في ھذا االتفاق. ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابالتقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
وتوافق  (ب). 5 فرعيةحقق المستقل وفقا للفقرة البما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

من  2.2 األفقي اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الصف
 .ألف-2التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2.1الصف األفقي 
لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 

ً لجدول ا ويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على ح للموافقة على التممنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه

 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفالتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال("

وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون.من السنوات، 
رارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا الق

  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
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تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. تمويل أية مشروعات أخرى في قطاع االستھالك
 

لتيسير تنفيذ ھذا من الوكالة المنفذة الرئيسية  و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
ق من على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع لة المنفذة الرئيسيةعليه أن يتيح للوكا ةخاص بصفةاالتفاق. و

 .فاقاالمتثال لھذا االت
 

في واالتفاق المقترن بھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
ألف. وفي -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، 7والفقرة  (د)5ا للفقرة الفرعية ة والتنقيحات التالية عليھا وفقحالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخط
تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سلية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وماحتى نھاية السنة ال ھاإتمامفسيرجأ 

 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفقرات الفرعية
 ذلك.

 
المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  الشروط جميعذ تنف 15-

د يتحديتم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 
 .ھنا غير ذلك
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  التتذيي
  ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  11,6األولىجيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  39,0األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

  50,6    المجموع
 

  

  التمويلألف: األھداف و - 2التذييل 
  

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات  الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 
 (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

 ال يوجد 47,43 47,43 47,43 52,70 52,70 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

ح به لالستھالك الحد األقصى المسمو 2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 
األولى (أطنان قدرات استنفاد 

 األوزون)

 ال يوجد 36,89 42,13 47,43 52,70 52,70 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 الرئيسية (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

1,056,341 0 250,000 0 110,000 0 0 40,000 1,456,341 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 (دوالر أمريكي)

79,226 0 18,750 0 8,250 0 0 3,000 109,226 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

1,056,341 0 250,000 0 110,000 0 0 40,000 1,456,341 

 109,226 3,000 0 0 8,250 0 18,750 0 79,226 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3

 أمريكي)
1,135,567* 0 268,750 0 118,250 0 0 43,000 1,565,567 

 4,28 ون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استنفاد األوز 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0,00 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 7,32 (أطنان قدرات استنفاد األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0 استنفاد األوزون) قدرات ب المتفق علي تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان141-دروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من الھي 1.2.4
 *11,87 استنفاد األوزون) قدرات ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 27,13 ب (أطنان قدرات استنفاد األوزون)141-ھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من ال 3.2.4

  

  *   الموافق عليھا في االجتماع الثاني والستين ألربع مؤسسات تقوم بتصنيع رغاوى العزل والداخلة في ھذا االتفاق.
  

 
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
في السنة المحددة في التذييل خير االجتماع األالمقبلة للموافقة عليه في  سيجري النظر في تمويل الشرائح .1
 ألف.-2
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  تنفيذ ال طرير وخطاألف : شكل تق -4التذييل 
  

  من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم ، ت أن التق ذ المحرز  بش ابقة من نة الس الس
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ألوزون فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
ادة،  جة مباشرةينتك أزيلت دائل ذات لتنفيذ األنشطة، حسب الم ة المستخدمة والب ا البديل والتكنولوجي

لة  مالص ت، للس ي أدخل ن تغالت تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت ي ياح لألمان ر ف ي
رات  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدر ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ أي جة ف تغيي
ر  على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

ا رات  أيض ن أي تغيي ات ع ى معلوم ط)عل ة (خط ة بخط نوية  مقارن ذ الس ديمھا، التنفي ابق تق الس
ى  كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة ذ الشريحة، عل تخصيص المبالغ خالل تنفي

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

  يضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أ

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي ب خاص بشريحة من الشرائح اللجن ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشر(أ) من االتفاق التي لم 5الفرعية 

ديم طلب ةمزمعالنھاية السنة حتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  (ج) ة لتق  الشريحة التالي
ذ مع و األنشطة ، مع إبراز الترابط بينوشاملة لھا دم المحرز في تنفي أخذ التجارب المكتسبة والتق

ةالشرائح السابقة بعين االعتبار . وينبغي ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمي
ااأن يتضمن الوصف أيضا  ى الخطة ارإلش رات ة إل دم المحرز، فضال عن أي تغيي املة والتق لش

المحددة  السنواتممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
تالوصف ينبغي أن يحدد (د) من االتفاق. كما 5في الفقرة الفرعية  ي أدخل رات الت  بالتفصيل التغيي

تقبلية كجزء من نفس . وھاا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي يمكن تقديم وصف األنشطة المس
  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله الوثيقة

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  (د)
ديمھا حسب ستعدل ھذه المعلومو .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ات الكمي

ة رة مع كل طلب شريحة السنة التقويمي التقرير (انظر الفق ، كال من السرود والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  و النشاطات؛وستغطي نفس الفترات الزمنية وتغييرات في الخطة الشاملة، 

  أعاله. د)(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ - 5التذييل  
 
 

ستعين وحدة األوزون الوطنية مؤسسة وطنية تقوم برصد كافة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد   1
ة. وسوف تقدم ھذه المؤسسة تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة من خالل وحدة الھيدروكلوروفلوروكربوني

   .األوزون الوطنية إلى الوكالة المنفذة الرئيسية
ستقوم وحدة إدارة المشروع (موظف المشروع الوطني) بتنسيق العمل اليومي في تنفيذ المشروع كما   - 2

غير الحكومية والمنظمات على تنظيم أنشطتھا من أجل التنفيذ السلس ستساعد أيضا المؤسسات والحكومة والھيئات 
  التنفيذ واإلبالغ إلى اللجنة التنفيذية.  فيللمشروع وتساعد الحكومة على رصد التقدم 

سيتم التحقق من تحقيق أھداف األداء المحددة في الخطة بناء على طلب من اللجنة التنفيذية وذلك من قبل   - 3
 .تقلة أو مستشارين محليين مستقلين تتعاقد معھم الوكالة المنفذة الرئيسيةشركة محلية مس

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

  :تشمل ما يلي على األقلطة نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ذا االتف  (أ) الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ة ضمان التحّق ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب
ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إدارة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  (ج) ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي يالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  (د) ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  يةالسنوتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب نويةالوف ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4على النحو المحدد في التذييل 

 ؛ ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّةيين المستقلالخبراء التقن ضمان تنفيذ  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن من تنفي ة تشغيلية تمّك الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

د، من ا 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ط) د، بالتشاور مع البل التفاق، تحدي
 تمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛لتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 و  ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 ني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتق  )ك(
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5جاء بالفقرة الفرعية  ألف، وفقا لما-1المذكورة في التذييل  المواد
 ألف.- 4التذييل 

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالألف: تخفي -7التذييل 
  

عن كّل  دوالر أمريكي 200 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
من التذييل  2.1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من وزون من قدرات استنفاد األ رامغيلوك
  ألف.-2من التذييل  2.1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم ألف لكل سنة -2
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